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ΕἸ 5: ἃ γε ο Τὰ δυῦῖ ϑεμολιὰ 

γετύϑθτα - τεσούσποντ 

Το Υγευφυσν Ὁ. 

Ἑάϊτιο πονῶ, ἄρῃβενάιϊιςς 

δυςστα 8. αι. Ἡ. ϑενᾶϊες 

Ἰίίρϑνας, 1811]. 
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7 ᾿ 

᾿ ν 7 

ἭΙχὮ, υ8 ΤΕΙΒΘΙΜΤΒ  -.- 

ΑΟΑΏΒΜΙΑΙΝ ΒΑΤΑΥ͂ΑΕ, 
ὍὉὍΛΔΕ ΤΘΌΤΙΝΙ Ε517, 

] 

ΟΌΠΑ ΤΌ. ΒΒ... 

ΠΕ ὦ 

ΙΜΑΟΘΙΝΟΌΜ, ΜΌΝΕΕΌΜ, ΜΕΒΙΤΟΡΌΜ,. 

ΟΙΟΒΙΔ ΒΡΙΕΝΟΌΙΘΙΒΒΙΜΙ8, 

ΤΟΗΠΑΝΝΙ ΗἩΒΝΒΙΟΟ 

ΟΟΜΙΤῚ ΜΑΒΘΒΕΝΑΉΗΙΟ, 
ὍΟΜΙΝΟ ΜΜΑΘΒΘΕΝΑΒΙΑΒΝ, ΟΡΒΡΑΜΝΙ, ΗΠΝ5. 

ΒΕΟΈΚΛΕ, ΒΘΡΙΕΆΥΚΙ,  ΖΟυΟΙΘ ΥΥΥΚΑΕ, ΚΕΕΝ.-. 

ἨΕΝΤ ΛΟ λΕς; ἘΤΟΕΠ Ος ἘΤΟ ΟΥΤ  ΟἾ ἃ 

ὌΙΝΙΒ ΙΟΗ ΑΝΝΈΙ, ἘΟΌΌΕΘΤΕΙΒ ἨΟΙΠΤΙΙΑΝΌΙΑΕΞ 

ΟἈΘΙΝΙΒ. ΜΕΜΒΗΟ, ῬΡΕΡΕΟΛΤΙ ΘΕΝΑΤΌΒ 
ῬΈΑ ΒΤ ἜΤ ΒΤ ΈΨΕ 

ΤΟΗΉΑΝΝΙ νὰκ βΒἘ8Ὲ ῬΟΙΙ, 16 
ΟἸΥΙΤΑΤΙΒ ΛΗΒΤΕΓΣΟΘΑΜΈΝΘΒΙΒ ΘΟΝΘΌΙΙ, 

πο, Ἐτοὶ 

ΡΑῦΤΟ [1 ΓΕῸ νε ΜΠΉΕΜ, τὰ 7 
ΘΟΜΝΜΙΝΟ ΒΕΒΘΘΟΙΑΕ, ΟἸΥΙΤΑΤΙΘ ΒΟΤΈΕΈΒΟΔΙΔΛΑ- 

ΜΈΝΒ515 ΟΟΝΘΌΣΙ, ἜΤΟ, ἘΤΟ. 



ἘΟΚΌΜΌΙΝΒ ΘΟΙΜΈΟΙΒ, 
ΝΟΒΙΙΙΒΘΒΘΙΜΙΒ ΑΜΡΙΙΒΒΙΜΊΒΟΟΕ 

ὌΝ  Ὴ ἡον 
ΠΠΟἸΙΨΙΤΑΤΙΒ υΘΌΌΝΕΝΘΒΙ8 

Ὁ ΟΝ ΤΟ ΥΡΨ' καὶ, 

ΘΕ ΒΗΛΗΉΟ ΑΕΜΙΥΚΙῸ 
ναν ἩΗἩΘΟΘΟΕΒΝΕΕΝ, 16 

ΒΕΧΤΙΌΝΜ ΟΟΝΒΘΌΠΙ ΟΟΝΘΌΙΑΒΙΘΟΙΕ ΟΟΙῈΕ- 

ΟΙἿΙ ΟΝ ΜΑΧΙΜΕ ῬΒΑΈΒΙΏΙ, ΑΘΟΘΕΒΌΝ ῈΤ 

ἈΘΌΛΆΌΜ ΝΟΒΕΡΕΝΑΒΌΜ ΒΌΡΕΕΜΟ ΡΒΔΑῈΕ- 

ΕΈΟΤΟ, ΑΒΚΟΙΘ56 ὙΟΒΆΡΕΝΑΕ ΘΑΒΤΕΏΜΑΝΟ, 

ἘΓΟ ΒΘ, 

ἘΘΗΆΝΝΙ τὰν ρεὲν ΒΕ ΘΗ, 1 Ὁ. 
ΟΟΤΑΥΌΜΝΜ ἘΤ ὩΒΟΊΜΟΜ ΟΟΝΘΤΠΠ1. ΒΗΒΕΝΟ - 

(ΤΙ ΑΝΏΌΏΙΑΒ ΡΒΑΞΒΤΟΒΙ ΒΘΌΜΜΟ, ΑΘΘΕΒΌΜΟΤΕ 
ΙΒΙΠΕΜ ἘΤῚ ΥΙΔΕΌΝ ΡΟΒΙΙΘΟΛΑΒΕΌΝ ΡΒΑΒΈΕΕ- 

οτο, ἘΣ 

ὨΠΘΕΠΨΘΟ ΡΕ ΠΑΡ Τ. 10 
ΤΕΚΤΙΌΜ ΟΟΝΒΌΠΜΙ, ΒΗΕΝΟΙΑΝΌΙΛΕ ΟΥΔΕ- 

ΘΊΟΝΙ, ΕἸ ΕἸ 

ΝΙΘΟΟΙΑῸ νὰν ΡῈ ΝΕῚΏΕ,, 1.6. 
ΒΕΟΌΝΘΟΟΝ ΘΟΟΝΘΒΌΠ1. 

ΝΈΟΙ ΝῸΟΝ 

᾿ΒΡΕΟΥΛΤΙΒΒΙ͂ΜΟ ΘΟΝΒΌΙΤΙΒΒΙΜΌΟΘΕ, 
ΦΧ 9 

ΠΑΥΙΌΟΙΪ νὰν ΒΟΥΕΝ, ο 
ΒΕΙΡΟΒΙΙΟΛΕ, ΤἩΤΠΘΌΌΝΕΝΒΘΙ Α 9ΕΟΒΕΤΊΙΒ, 
ἹΤΕΈΜΟΙΕ 1 ΠΘ5ΤΕῚ ΟΥΒΑΤΟΒΌΝ ΟΌΝϑῦ- 

᾿ μοῦ ΘΟΟΝΠΈΘΙΟ ἃ ΟΟΝΘΙΠ118 
ἘΤ. ΔΟΤΙ5. 



ΟΡΤΙΜΑΤΈΒ ΜΛΟΝΙΡΊΟΙ, 

δυάς {ποι δαὶ  ὸς5 ἀδίθνο ἀθάϊοο- 

46, 6δὲ 1116 φαμάθι πιο] ς οχιριδθ, ὈΓῸ- 

ἀπ, 51 απι5 1ἰὰ νοοῖ, πο τάχ: 564 

τάθηι ρϑυϊουιθιιβ ἑαπιθη, δχ 400 ᾿ὰν θη 65 

μαι π αὶ 15. Θχοοϊθπίαθ ΟΡ. νϑίθυθϑ 

1185, αἴαιιθ .0) 1054 νοὶ πδίπγα ρτοίε- 

οἷα Αἰποούαηι οἰ θσδη 5 Ρετοϊριαπέ. 

Οοτηοοδάϊδηι δομιρ] δοίιϊαν, (Οομμοράϊδμι, 

πᾶθ50, π οι ταις, αποα σρϑοιἝαμη 

6550. νιΐαθ ἸΠΟυπ]]16 ΠυΠΔ ΠΟΥ ΠῚ 58- 

ῬΙΘπΐοβ. θίλαπι σθηβιθυιπε) ηπᾶθ6 Αὐιϑβίο- 

ῬΠπαποιι Παβοὶ διοίογοῖα; Ὠουπθηη τ 

ΔΟΥΡῚ {πη Ἰ5ϑιταοαθ Ὀγᾶθαάτξιν ἱπρθηΐο, 

510 τηὙΠῸ8 ααδεΐδην παΐϊνι ἰθρόνὶς [65{1- 

ναυιαπιαιιθ ἰδοθιαναη νϑηιβίδξθ θευρο]!- 

ἵππι: απὰ5 βᾶπὸ ἀοίδα πἰδὶ 15 ἄομιο, οἵ 
! 



νι , 

5ΘΟΙΧ1 αὶ σθαι ἴῃ ποθ οὐ τία8 αὐέιι- 

Ἰδνιῖ, τθ θχουπδμα βοθπᾶ ῬΟυΘμΙ β 8610 

ΤΠ πο ὐ 5 1{Ππ|5ἰγαπα ἔγιισίγα Δ οΥ τί. 

ψούαμι ρυδϑίουθα γϑυαι οἰνηπιηι τη [δ ο- 

ἄδθη πο ΠΊΘΑΙΘΟΥ5. δὲ Ῥᾶθηθ ϑἸρΊ Δ ΓΙ 

Ῥουα τοϊαοθὲ, δἰαιθ δ η1Π1115 ΤΏ ΒΈΡΘΥ, 

ααοά δαυιάθα αι αἱξιθμα [αι 15. 1. 

Ῥαγέθ ροπθηάμη τὑθου, ἐπι ΐ θη 15. τη 8}15- 

416 ΟἸψΙθ5, ΦΙΧΟΥΠΠ Αἰμθηῖς ὨΠΠΏΠΠΠΠΔ 

Ὀθμῖσηα ἤἰπὲ οορία, αἰϊθῶις οἱ τη ῇθϑίμϑ. 

᾿Αἰμομτθηβίαμι οοτὶθ Βιθιαραθίζοαμι, {181 

γα ρΡῪ5 ψιγεπειθιι5 δὲ νι115. ἀτομ τἴα τλ]- 

ἴσια Νοβίγδθ Ε15ϑ! μη] 6, αι νῖνὶς οοἷο- 

ΤΡ5 ἀδριοΐδιι οχρυθϑϑιί, πὶ ἀἰτασιάθ 116- 

ἴτπι5. δᾶπι οΟσ Ο50Ὶ Ῥδμιξαδαιιθ τ τόθ ρΙοΣ 

Ῥοβ56, 481 οχ Ἡϊιι5 ἰδοξιΐαί!θ. ατ] το οι- 

ἕθυ {θυ 5 ποσανονιὶ ῬΙαίο. Εἶπ σιτία 

οἶττ 1Ππώ4 ἰθηιῖριιθ, ἡπιηι ἴῃ σομῃία61- 

λα δακοιϊίας ΡΓΙΠΟΙρπι νἸτουιμ. ΠΊΔῺ1- 

Ὅυς ἰογογθίαν, ϑδιθπθαιιθ 1{{18 ΘΘΥΙΟΠ ΘΠ, 

Οστθοιη ᾿παπ]8ηι, 41 Γαθον α 15. 10 5115 

ΟΥ̓ αἸρσηιϊι5 οϑὲ, 8δ)ὺ βαπίθηξιαβ ἡποιηο 

56 οοματξαθ 1 Διγ65 ΔΗ Οβ 116. 156 76- 

τοί. Νιιχς δάθὸ τὸ τϑάμί, πὲ ἴῃ 5016η- 

ἀϊάα σαι ξουτίμπιπα νϑυβαυὶ νἱἀεαίασ Αὐἱ- 



νι} 

σἴοΡαπιο5, 51 δαἰοϊθθοθηΐος πλιάο 6 η6- 

τὰν Αὐἰσαγιιν δισσο πη 661 τη 6} 

ἐαη σαΐισ: τθὸ ἕθπιοτο ρυοΐθοϊο φαϊβη 8 1 

᾿πῆίύϊὰ5 τνοσιΐ, ἰοπέθη δἰϊι5 σορΙΟΗΪ5, 

4αδη) 6ἰ ΒΡΘΙΠΘΥΘ ΝΟΥ νοϊππὲ, 1}}} 

ϑέιδι 1051 586}06 5610 Τα γεΐ, ΠΙΙ5Ο 811} 

βοδέιιυνθ ᾿ΠπρΙαἸούθη. Ἐδπι5 ΕΥσῸ [ππ- 

σδθ Ῥοἰ15ϑιμηὰθ ογὰ αἴπιπι 86] ρανίθ8, 

4πὲ5 τὰ Αἰποηδθο οβίνο Ναϑίνις, ΨΊΒΥ 

ῬΈΕΒΙΙΙ ΒΥ ΒΕΒ, ΔΙΒΡΙ1Ο115 Δ Π1Ππ|51Ὸ, 61- 

ἀἰιπθαὲ, ορϑῦᾶθ τπῖὸ ἄπχι [δοίασιιμι 6586 

Ρυθίμαχα, 51 ἔα θυίανα ἋἰΟΟ Ι 551 ΔΥΕ1ΠΟΙ5 

τΠ8 1}, ΘΔΠΊΠΠ16. ΟΥΘ ΠΟῚ Ρδιῖο, απδιη 51πῈ 

ΤΟΙ] θ, Ῥτόθῖοῦθ, ποημ1Π1}] ΟρΡΘΥἃ τπθϑ 

οαδισαΐατη εὐποπαάδίδιπαιθ Ῥαθ]οος. 1 

τιϑιις ἀθρυοιιθυθι. θᾶ απάἄθα ἴῃ γὉ 

4πππὶ Π1Π1] αἰπιά, ααδμὰ αὐ] τξαΐθιιν αιπᾶ- 

ἰοιποσππααθ δα] 105, ρυδθβϑθυέμη (Π501Ρ}1- 

ἢδ86 ποβίγαθ δἰιιπποβ, τοἀππάαδίαγδμ 5ρ6- 

οἰανουα, πο δϑὲ τὸ νΟυΘασ, π6 15 ἐπ{πι- 

ἔπη τπϑθὰ ΝΟΡΙ5, ΕΥΧΟΒΙΤΕΝΤΊΒΒΘΙΜΙ 

Ἄπε, τϊηϊι5 Θαργόθανθ ροϑϑιπι, ΟΣ, 

φυϊοχαϊα οατὰ αἰταο ἔγαοίει ἀοοἐγπαυτιν 

Ῥτοϊθοϊαπιναιιθ τιν θα την δϑὲ οομ,π- 

οἴσν, σήαΐαην Παγουύθ ἃν οἰ 155: Θ 16. ΟΟΥ: 



ΨΙΠ 

ΡΙ θαι 5ο]θῖῖβ. ἔνηο αιδπαμδηὶ Θ΄ ΠμΠῸ 

νινδηλι5 ἐθηροῦα, αυιι5. πχθινίθβ οοστίᾶ- 

ἐϊοπθϑαθ δοϑίνγαθ νιἀθαμίαν ἴῃ ΒΘΙριι- 

ὈΠιοα 6. σαπιπιᾶ ἐοΐαθ ἀοῆσοιπᾶδθ, αἰ ομπη1- 

4.6 οὔατα τϑυα ἁἰτασιαγι. δὲ] Ῥαίγιαρ 5.δ- 

ἔπι ἰιϑν αθηχαιθ σοπϑἐα θα] Ἰοἀπ τϑνο- 

οαπαθ, ἰδηηθ π6 510 4πιάθηι ἀἰθέϊποι 

Ψος ἀρ ϑίνδῃιααθ Ῥαϊμη!,. 4110 γ1115 

᾿Ἀσδάθμαθ, απιδι Ρυπ θυ ἰσϑίμιο ΠΟΙ ν1- 

Ἰθὰ ῬΘΙριθ]1οᾶ6 ρατίθμα κι ιβιιμδε 5, δἰα- 

αἸουα 116 σΟμλ0 615 Τη ν 1. δὲ 15: 6110 π6- 

5010 δὴ αιϊοαπδμι δ 1{ΠΠππτὲ Ν᾽ οβίσαχ ἰὰ- 

Βουῖς δ διπούθ ἀεοϊαγαπάαια 1{{π|- 

βίγπιβ δἰηιιθ Θχρυθββ15 ΔΟΓΘΥΙῚ ροβϑϑιέ. 

Ερο νοϊιαηίαίις. Πιπ5. Ν αβίσαθ ῬΓΟΡΘ515- 

δ η86 Πάϊπμιοια οδιιθα5, οὐ ἢοο ΟὈϑευνδη- 

ἔϊαὰθ ψϑπθυ ΟΠ 156116 1686. ΡΙσΠ5 δα ΨΚ 6- 

βίτοβ ρΡϑάββ ἀθβροπᾶμι, 4186. τ] πλι}{15 

ὩΟΤΔΙΠ1θ5 ΝΟθ 5 οὈϑίσιοΐο δὲ νᾶγ86 βαηΐ, 

“δὲ γηϊηθ ἰονοθ, ΘΠ ΔΥΥΑΥΘ. ΠΟῚ 11|5{1- 

ἐδ, Π6 τηϑιογου ΟΥ̓ ΠΟΙ] 1161, 41181}} Ό61: 

βου δΥῖη Ὗ Θϑίνδυιηχ εἰσ ξαΐβαιθ ταΐ!ο- 

πον Πδθι1556. ντήθαγ. ἩΪμε ρῥχαθίθυιτα 

ἐδιμθὴ θὰ ροβϑαηι, 411} νΘΥΟ αἰἸ ΘΔ ΠῚ, 

Ἦος τὐππϑοιϊ αν να] δοὸ {]ο  οὈ15 4ο- 



ΓΧ 

δέν, «σά, αὐποχιπα ἃ ΓΕ Θϑαῦνο ΒΙΡΙ1ο- 

ἐῃδοαθ Νεβίγαθ, αἰἰπι5 εἰ Ἰϑϑιαθ, ΤΠ] θην 

5046 ΠΙΘΠΠΟΥ.Θ. νϑ θα. δαραταίι ρνδε: 

ξαϊσθηΐ5, Θχρθηϑαθα. Ατὐὶϑίορῃδμι {α|6. 

γάπι, τά Βεοπμδνοϊοπίιαθ Ν᾽ οίσδο ἰαὐιεία 5111 

αἴααθ. πυνηδηαξι ἀσοορύμμη οἠμημΐο τ6- 

ἔδυυῚ ορίμμιο 7.16 οοπνθηϊνοῖ: ροΐοσδξ 

ἤδθο νοὶ ςοἱα σομηπηθπεδέιο οὸ ναΐουο, αὖ 

σταΐίιαι ρα Νο5, ΝΟΒΙΠΙΒΘΙΜΙ ῬΒΟΟΕ- 

ΒΕ5, ἴδθηϊθ Ρδὺ' 56 ἀοηπιη ποπημ]]αὴι ἴον. 

ταῦ, Αὐη οοΥΐθ εἰομδαμί5 ποι δεΐ- 

ΒΡΟΥ Δ ὈἸτΏ1η1 Ν᾽ ΘΘ Ὑ15 ῬυδθοΪανὶς οἷ 1πῃ 6χ- 

οοἶθο οοἰ]οσαῖ5 νιγεαίιθιις δα Ἰο 55] πγα ; 

1 “π θι15 ΘΟΠΊΠ]ΘΙΠΠΟΥΔΠ(15, ᾿Ιοϑὲ ΠουμηΙ 

ἀἰσογίο οἵΐτα βιιβθιοιοηθηα ΔῈ] δ ΠΟ 15. ιι]- 

ἴδια, ποά 6ϑὲ ἀπ ΠΟΙ ΠἸπλιι, οαπριις. 1η- 

σθπ5 πιο Ραΐογοῖ, πο 564 118} τποσθι ἐγἃ- 
Ἰαϊιοιιιμη, πος οΘοπητἐξηπι, τὶ ἀἸρπα5. νἹ- 

ἄθδν ὈυΪβοὶ ῬτΓον υθΙὶ ῃοΐα, αποα δοσθη- 

ἄοθγα 8011 ᾿πππθη νϑίαι: Ψοὸ5 δημμῃ, 4818 

ΜΟΥ. ΠΙΔΧΙΠΊΟΤΊΠ ΤΟΥ Οὐαὶ Ἃδοογίθις 

απ δέ15, ῬτῸ βαριθηΐα δὲ σγαντίαίο Ὗ ε- 

οἶγα. θη ἴον τπαπῖθιι5 15115 νευ θογιιη [Δι1- 

ἀδεϊοπαμηααθ ὈΙρθητ5. οὐ ἅθαι10 ἃΠῖιη0 

᾿ΘΑΥΘΕΙΘ, 5815 5ΘΟΙΣ1, 5016441 δία ἰποοτ- 

Ν 



ἀι 

τυιρέδιι ο]ουϊατ ἐδ αᾶτα ἰπλΡΊ 6111 Ὑ1- 
ἐπεὶ Νεβίταθ 86] ουηπθ ρμοβέθχοσιαμλ δϑία- 

ἔδυ 6556 τϑϑοηδέμταη. αϊείθ, διβτ 

δύμμι, χϑηηαθ Ῥαθ]σᾶτη δὲ ρῥυινϑίαμι 

φσοοιηάο Ναμαπηθ ἐδ τοιίοσ σουῆίθ. Γμιρά. 

ἴῃ Βαίανιβ 0515 ἴαϊθπαϊς ϑορίοθιηθυ. 

ΟΙοΙδοσχίν., 

ἀιυθΎ ΒΙΒΒΙΝΙῚ5 ΝΟΜΙΝΙΒΌΒ ΝΈΒΥΒΙΘ 

Τὴ 551 Πγ115 

ΤΊΒΕΒΠῚΒ. ἨΝΜΒΤΒΒΉΤΠΙΒ, 



ΣΤ 

Διο, ἄμμο 

το δρην, μηγν αὶ χο ἀμ ὁ ἐμ εῶν,. 

ΝΣ ΜΆΒΙ " Ὁ 

ΤΙ. ΠΕΜΒΘΤ ΕΒΗΉΗΠΜώ15. 

ἬΝ ἀπίουοι Βδᾶπο Αὐιβίορμδποὶ Ῥ]αΐ γο]υηΐα5. Ρ6-- 

ῬΘΥΙΕ ἸΠΒΘΡΥΪΘΠΑΣ βἴπ115. ΟΡ ΪΠπηοσττπ } πο ππ πὶ, α1|-- 

θ5 τὸ 5 Οὐαθοδθ οἱ] 15ϑἰπηΐατι6. ΒΘΥΓΊΠΟΠΒ. ΠΟΥ 51η-- 

ΟΟΥ5 διιπηΐ οΟΥ!. Εΐδπὶ Οἢ Οδιιϑᾶπι Πἰπο δβέ δοπηοία 

ΨΟΙΒΙΟ Γιαἴϊηα, τιΊ οχ 1ρ515 ἐπ θιι5. νη ᾿ϊηριιαθδ᾽ 

ῬΟΌΣΙΟΥΘΠ ΠΘΠΤΙΓα. ΘΟΠδιθδοδηΐ: δ αἸΐιι5 δέϊατ 501ο-- 

1Ἰαϑΐθβ, πὸ ἔπρογοῖ 6ὸ5. 1Ποστπὶ γείουιπι ΒΕ πονταίο-- 

Τὴ δ Ὑ}π8. ΟἸ1Π5. ΟΟΡΏΠΟΒΟΘΠΟΙ, απο 58Π6, 51 4115 

βούθσα ἊαἸβοιθ!Ππ86 ἰθσθθ Ῥγοῆοθγθ οπρίαΐῖ, Ῥ6Ὶ εβὲ 

ἸΘΟΘΒΒΘΔΥΙΠΙΙα.. ἰπ Ποῦ τι] πηθηῖο [80] 6 π δα! Πα- 

Ὀζία: νἱἀοθαπίαν: Τηαχίπιθ 51 ΥῸΧ ῬΥαθιπο ϑίγ ἢ ἐϊ5 

ΘΟΟΟΒβΟΥ.  ῬΥΙΠΟΙΡΙΟ δηῖΠη1Π8 Ογαΐ ὈΓΘΥΙΟ Πδο 

ΟΡοΥα ἀοβιηρὶ, ποίαπαϊδβαμθ ᾿θοϊοπτη οχ αἰ γουϑίβ, 

4186 Ψ}1ΠῚ Βρροαϊαθαπί, ἘΜΔΙΠΙΟΠΡτι5. σΟ]] οἰ τ πη 

γαγιθίαιθτιβ 6556. οοπίθπέπμι: ἀοϊηαάθ σοη πο 1 }1π|5 

δαπι ΔΡΡΙΓαΐτ8. ΠΟΠΠΙΠ1} Οὐϑθυν αἰ οπττη Δ άβρουροΥΓο, 

486 [πιοοπὶ δἰ αιτατη οαπὶ αι) ιβάθηη οι θπά! ἴοΥ-- 

τη ἶἰ5. πα τοῦτ ἴρ815 Ἰηΐεσγεπί, Ἀπίϊψιια γθΣῸ 



Χ͵Ι ῬΒΑΙ ΕΑ, τὺ ὅν 

ΘΟΠΟ Πα υἱάθθαπίων ᾿πΠ ὈΓΪμηΪα ἢᾶο ΘΓ. ἱΠ ΚΡ ΈΥΟ, 

ῳ ἷρρε 186 ψαϊσο Ῥᾶυ]ο πο ρθηα5 ἐγδοίαυ 50-- 

Ἰδαηΐ, ΘΠ 1Π ΤΠ] πΠῚ ἃ 1115 ΕΠ 1 15511π||5. δα 

Ῥαγίθϑ γοοθη ., δὶ ΟΒΊΠἶα [ΟΓΘΠΐ ἘΠΙπ15. διχοίοΥ]8, 

δἰ πβ4θηιιι8. ΓΘ, δὲ ἨΠ1] ρίαπε τοξουτοῖ, ααϊᾷ 

ἰηἀς 84 σοποαπάδηη ἀϊοι5 Πάθιη ρεϊεγείασ, Βααί-- 

ἄδπι δά [τποίτπη ΠΠογάσιιπὶ ΟΥ̓ΔΟΟΑΓΠ ῬΟΥΙΠΘΡΙΙ 

ἰηΐεγθθθθ Οθηδι1, ἴΐ ἴρ51 {ἰπόπθ5 1] |6 Πρ ῦθηΐ ἴῃ 

βίπἀἸοστπὶ γθϑίθη]ο, «πδηΐ 51} νοίπϑία ἃ Γθοθηῇο-- 

05, ἃ δϑηαΐπἰβ ΒΡ.ΓΙΑ, αγθα ἃ αποοππηηπθ 46- 

Το ΟΣ 5. Π]ΘίΆ ἢ} σθηοῦα βϑοουηῖ. Ῥγδείεσγσθα 586 06 

σοηξίηριε, 6165. ΟΥ̓Δ ἸΘΟΥ ΕΠ ᾿ ἸΠ οΓΡΥ ἰδ ΟἹ 65 

Ῥτορομΐ, ἀπᾶ8 ἃ τϑοθρεϊβ βογιρίοσιπι ᾿θοηο θ115 

ἴαγτα ἰοῆρε ἀρϑαηΐ, τοὸὰὸᾶ π1111Π15. τ] ἢ] Π18 60 γαῆδοξι 

Ῥοδϑβίπί δἴᾳιιθ δαάποὶ: αιοά, δὶ βθάμ]ο ἔπθυῖέ ῥΡετ-- 

ῬΘΠΒπΙ, ΒΡρομΐΘ ΠΟΠΉΪΗΪ Ῥᾶμ]ο ῬΘΥΒΡΙ ΟΔΟΙΟΥῚ οορὶ-- 

ταϊοπεπι δαπὶ 5.11 οἷδέ, δΠπᾶ χα ἄδην οἹττα οχίϊ- 

556, ΟἿἹ [4115 Θχρ]οαῖο οοηρταί. -Ηοο ΘΙ ΩΤ 

ἀρογίο [οηΐθ, 4] πιαχίπηαπι ρα ο ΠῚ ἀηΐθ ἔμπογδὲ 

ΟΡ αγαΐ5, ΙΔΥσᾶγη ΡΘΗ ΟΟΟΙΡΘΠΑΙ δοπΐθηαθπια ἀδ 

γϑίουὶ εἕ δρο]α ἰᾶπὶ ἀπάιϊιπι Ἰεοίΐοπθ σοπί οί ΠῚ 

᾿ψηδίθυ πὶ Θχοϊΐαϑ8θ8 Ὑἱάθου: πᾶῖὴ απο 1πΠ ἢ15 πό- 

.Βέγ15 ΒΡ] ΕἸΠΑΥΤΑἴοΥ 115 ΘΘΘΡΘΠ ΠῚ ΘΓῸ ΘΟῊ 8.118 511], 

ἠάδπι πηυ]ΐο ἔοθοῦ 1 Ἃ1π|85. ΓΘ] 15 ΤΠ 5015 δὰ Οο- 

τηϊοιπι; εὐ ἴῃ Οπιρα5 οίαπο ΟΥαπιπιαίϊσογαπι δὰ 

Ὑ ΘΕ 5. δου ΡίοΥ 5. ΘΟ ΠΙΠΊ ΘΠ ΑΓ 15, ΘΙ Π ἸΟἸΙΠ] ατι6᾽ 51π| 

τποιηθηΐϊ, ἐθηΐαυὶ, ΠΘΟ δἰπθ οϑγορίο αυϊάθη {Π|6Γα-- 

Τα ΘΠ] ππηθΐο,) ροίΐδϑί. Δίαρπια πίει 6 !- 



ῬΓΙΝᾺ ἘΞ »Ρ ΑΙ Ἷ  Ἂ 9. ΧΤΙΕΙ 

ἰἰοπὶ ποβίγαθ ἄθοιιβ δοσθϑϑιὶ ἃ ϑεποῆοίο ΝῺ] Ργδε- 

δἰαμ  βϑίτηὶ 1. ΡΒ]. Ὠ νυν], ἴῃ 0 οὔ δβἰπηριι- 

Ιατὶ εἰ θχαυϊϑίΐα ἀοοίγπα οὐδέ ἱπϑίρπὸ ἀθ Μιιβα-- 

ὙΠ ΟἹ] ΟΥῚθι18. θΘΠ6. ΤΠΘΡΘΠΩῚ βδίμαϊιιη, οΟρΙδ54 116 

8185, σαΐθιι8. 84 οἴηπ65 ΑπΠητΐδι 8. Ῥαγίεθ οὐπαπαϑ 

Ἰηδέγι οἰ 1551Π}18. Ραμ ἀἀΐ, 5. ΤΠ] 15 Γ 8} 61 γοϊπηΐαδ Ῥᾶ-- 

γα 5! πιὰ : 15. 18 46, 4111 ΟΟΠ51Π1 ΠΟΒΙΓῚ ΤαΟΠ ΘΠ 

δοοοριβϑθί, βογιρίαμα τπαῆτι Οοάοθπι ΠΟΙ ϑοῖιη 6011-- 

τη ποαγιΐ. πὸπ 1ΠΠπ|τὼ αιμάσθιῃ Ῥαγυθειβίιπι Ρυ1- 

ΙηθΘ4.6. Ὀοπιΐα 5, πίροΐίθ αὶ 511 ἀθιηαη Θχαυ δίτι5 

ΘΔΏΠΟ 5601} 4 ΘΟ ὈΓΪπιο οἱ ἐγ σθϑίτηο; 1η- 

416 οαἱοθ ργδρϑίουαι ἀγοᾶποὸ 1110 50 ΠΡ ΘΠΩῚ σΌΠΟΓΘ, 

4ποα 6χ ογάϊπθ ᾿θγασιπι ἸΠΎΕΓΒΟ ΟὈΜ οἰ. 6Π0- 

ἀαΐαταααθ οϑὲ ἃ Βούῃ. Δίοπίοίαίοοπιο αϊδεορυ. 

Οταες. 1, δ.. Δημητρίω τῷ Ξανθοπούλῳ τῷ ὄντι καὶ 

ἰητρῶ: Βα Ιθοΐίο ἰθιηρουβ 6ο, αποά αἶχὶ, ἱπαϊοίο: 

ᾳιοπὶ 6850 [)διηθίνιπση, 4118 ἱζ ἢοπο, ἰπχία οἴη 

1θῈ ΔΙΓΙ5511η18 δοῖο: πο ΟΡ ἸΠλτ 1 ΟΙΒΟ, 564. γϑ])άθ 

ἰάτηθ ἘΪ]ΘΙη., τη] 5416 1π ΙΟΟἰ8. τηϊ 16 οοπίο-- 

Τηποπάπτη, Οαἶτι5. σα βιαῖο Αὐἱϑίορμαηΐδ ΠΟῚ ρϑθοα 

ἕαίθβασθ ππᾶρὶθ ΘηἸζι115556, ΒΒ οτίθ αἰχϑῦ δ]1641118, 

ΒΟΡΠΡΙΙ]οβί8, αααι ῬᾺῚ 511, ρ888 δἰϊϑιη Ἰη6η 665 

115 (οαοῖα. ἃ ποῖ8. ἔμί586. τϑοθηβῖίαβ: οἱ ααοά 

γοϑροπάδαμη, πἰ8}} αἰϊμά μὰρεο, αιδπη τα ]τι1556. ΠΘ 

ΟὈΙΘΟΙΔ οΥἰμνπῖβ, 51 τηοᾶο οὔ πιθ δϑὲ, ΘΠ ]ραπὶ 511Ὁ-- 

1γ6, αιδιη αἰ] σοπίίδπι ἀεϑιάθυατὶ. ΤΙάθιη ΠΡΘΓ τηδγ-- 

δἰπίθιιθ Ἰῃβουρία βοῃο}1α φῬγδὸθεΐῖ [ἢ βἂ 15. δτη-- 

ῬΪα, 510 ἥποπι τη] γϑυῖογα οἰὰβ σ ΠΟΥ Ϊ5, Π84|18, 



Χιν ΒΒΆΑΞΚΞΒΑ Το ὶ 

Ἐτδοῖπιιβ ἃ Οὐὐδθοῖθ γϑοοηουῖθιι5. Ῥγοίοοία τὰ 1 

εἰοπαηὶ ΕἸΟΓΠπαηλ. ᾿γοχίἑ: πιο θγθην Π1Π1} 10] 

γερϑυϊαδ 6Χχ νθίπιβη οι 5. 115. γε] ϑονιρίογιιπι, Ὑεὲ] 

Οταπαπηδ σου αι ΠΠΟΠ ΤΠ] 6 115, ἡπᾶ6 ΡαΥραγὶ 56 οι} 

14065 οΟρργεδβϑιέ, 4Δοιιναίι μη; ἰθὺ ἰαιηοη ΡοΘηΗΐ, 

4ααοάαμη ᾿ἰπη4θ Ῥγαθοουρία σι] θα 5. 50} 0118. 1πημ)1-- 

Β011556, πί 850 αυοηιθ ἰοοο ποίδίι ἱπυ6η]65. 

Ῥουῦτο, αιοπιϑάιπμοάιαγ πῃ ΤΙὈΥῚ5., 41 ῬΥΟΡΙΙ5. δοΐα-- 

ἔθη γι 10 η18 ᾿πϑίδῃγαίαθ δαπί δουρί. ΟΟΠΒΡΙΟΣ 

ἔργ δοϊϑί, ἱπίθυιθοΐαο γϑύϑιυτ5. δἀογαηΐ ἱπτουργθξα-- 

ἔϊοιιο5 Παια δᾶπὸ τηᾶχίηι! Ροπάθυῖβ, 568 ἡπᾶ5 ἴ8- 

116 Ῥ]ΘΥΆΒ6π|6, ἴᾶπὶ ἐγί ἐπὶ 80 4115 ΠΟΤῚ δοοι-- 

ἴμ5, πΠοί5 Ἰηϑογῦίαβ ΘΧ ΠΙθΘΓῈ. ΠῚ ἸΠΟΟΠΒ] 11 ΟἸΙΧΙ, 

ἔπτα πο βθηβδ δἰίσιοί οὐδοῦ ΟΥ 65. βαῖϊ8. οϑμ- 

ταοάθ ἀδοϊαγαγθηί, ἴση Ῥγϑθοῖριιθ απο νϑίμϑβίβ 

(οπιϊοὶ νοοῖριι5 πονιία Ογάθοῖδθ ὑθοθΠΟΥ]5 γευθᾶ 

ἰογθηΐ δἀροβιία. δᾶηπθ ΠΟΠΠΙΠηδΙη, ἢπ886 18}Ρ0-- 

τίοβαιι ΠΡ {|55τὴῖ ἴδ. ΟΔΠΡῚ ἀπ ροηθατα οι ρὶ5-- 

βοηῖς; ᾿ἰσϑῖ 'ρ886. πὸ ΤταῸ Ο]οβδαβ δά ῬΙαΐαπι Ατὐὶ-- 

βἰορμαπὶβ Μ585. πβαγρανουῖ, ΟΧ Ἰδη16 80}15 48868-- 

ἄατα 5ῸυΟσ 8. δου νοοαῦιϊα ργοάπχοῦ. 14 σϑητιβ 

ἴῃ Ῥτγορυίπια ᾿πάϊοθηι οοηΐαγγθ. απᾶθαθ ὙἹραμα 

Εἰχιπΐαι Ῥχδθίθυιθσαηΐ δηΐθῆχο βίθι α]αθ βδίρηο α1- 

δἔϊηριιθγθ, πο αἰϊοπαπι Ραΐαν. διὰ δηλ Δ]10 

810 οοϑῖο ορμϑοιίμπηι ΠοθοΟΘ δα χτηδίαιη ργορθγεγοί, 

Ἔροσιθ. ἰηίθγθα 5θάῖθι5. τπαῖαῖς Τιισάπηππι Βαΐία- 

γΟΥ τηϊρτα5586πι, ΟΡ αἰ τηϊῃ Ἰοοιρ]68 1|ὰ Βα-- 

ἴᾶγὰθ Δοακάειιίας ΒΙιΡΙοίμθοα Ια Ατιβίορμαποὶ 

Ϊ 



ἊΝ Ὁ 

“-“παν... 

ὙΠ Ὑ ΡΠ αὖ πὸ. 

ῬῈἝ ΓΒ ἘΠΑ Τὶ Ἢ θὶ ΧΥ 

Οοάϊοοαι ΜΆ. αἰΐθγιιπι, «πὶ Τθοθπ8 δατϊποάτι. οἱ 

«ἃ Π’Ονν ]απτπι ΠΟ Π ΟΟἸΠΡΘΥαΠάτι8 ΠἢΔ ΠΟΠΠ1}}15 

ἰαΐποπ ρυοΐαϊξ : οΠαυίαβ θηΐμι Ὑ6] ΤΘοθη 155ἰπηα8. διά 

ἐδηιοῦθ ἢ18 Ῥϑιΐίο οοηδβιά θυ δἔϊιιβ Ὑθυβεῖ, 6811} «]1-- 

αι ᾿πάθ6 ᾿ἰποῦὶ ϑδαϊΐεπι Το] σαί. Ἐπὶ Ἰίργυμη 

ΔαΠΊΡΟΓΘ οοθρὶ Ὁ. ὅ81. τα ατια. 46 φγϑεοθαπηΐ, 

ἴππη ἀαἴμαγιιβ., 81 βαΐϊταρία ἸΔΡΟΥῚ ποϑίγο ποὴ δά- 

γοῦβα δα το πὶ8. οἶα ᾿ἰἑοσαπαθ δου! αΐοπι ΘΟ 06586-- 

τἰπί. ΛΙὰα οἰΐαπι εχ θαάθιῃ ΒΙ οί θοα οοχπιηο-- 

ἄτππὶ ἰπμδῖσηθ ῬΕΤΌΘΡΙ: πᾶ ΠαΠΠὶ 510 05 11}18. ῬγΟρο- 

τπούπι ὈαρΡΙη8 ϑ14485 εδϑϑοΐ ἰεθϑίϊβ δένοοεπαάμβ, 

ὨΘαῖΘ τπ86 ἔισογεῖ ἵπ ξΌσ]18. ᾿ϑι185 ΠΡ Ρτάσι8. (Οα1-- 

οι Θἰ8 οχὶπιίττη ϑάἀβεσυαῦὶ, απο ΤηΠ6 ΠΟ ρο- 

τὰ... αι ΔΠΏτα ΘΟΠβαεγεια, οἷ, 4πᾶ6 ῬαΡ]Πα ηο-- 

ἐπα ποῖ γἱἀεγεπίαν ἱπάϊσπα,, π᾿ τηθάϊπμη ΘΠΈΓΓΟΙΙ. 

ΤΠΪΠο δάθο ἔβοίαπι εϑέ, τι ποβίγαθ δἀὐηοίαίίοηθς δα 

ταρίαπι, ὉΡ1 ἀἰϊοσαπι οοπίγα ἀθἤσθυθ ἴογθ βοϊβηΐ, 

εἰ ὈΓΘΥ 8 ἱπ βραῖϊππι σΟΣΤΟΐαΥ!,. Ρ]Θηΐίοσ 5. οχίε-- 

εἰπὲ: χαρά Ἔρὸ Τιδοίογθπι, 5ὶ απ πη ἢδο δέϊαηι 

Ρατίβ ᾿ᾳνϑαπαϊ ᾿ΐδγαβ ᾿πίπθείΐιν, 16 η1τ|8. 6586. ἰαίτι-- 

ταιη βρεῖο. ΑΔΒ δῖ5. Ῥγβεβι 15. ἰπδίγποίιβ ὈΓΙβοὰβ 

ἰδηθὴ ΕἸ ο 65, “πδταϊη πᾶ σηδπη Ρατίθηὶ Οὐρία 

ὨΟΌΙ8 δϑὲ 8ἃ0Ρ Οιπαίβϑππο Π)᾽ ὍνΥΠΠο ἔαοία, ποπ 

ΟἸπΠΐηο 6588 βεοϊμάθηας δχίϑι την; ΠΟῚ φιρά 

ἴη46 βἰηριίαγοια 81] ππᾶπὶ αἰ] αἴθ ΘΧΡρΘΟίδγ θαι : 

πϑῖῃ ῬΙΘγθατ6 ϑιιπὲ δ γεΐιβεϊουϊ πη τπϊᾶπι ἀξ 8]-- 

ἴθγϑιι ἴα οοτηροβίίαθ. τ 685 ἰοΐαβ 46. γεῦρο οὐ 
γουθηπὶ σθἀααπί, αιϊπίμλο βαθρῖι5 ῥυουθ8. πιθη-- 



ΧΥνι ΟΗΒΑΒΕΛΔΊ Βα, 

15. πονδ5 αὐἀοππηίδηΐ: 564. φαοα Π1Π1] Ῥγδδέου την 

ἰοπάπμι νἱἀθυθίμ, ΟΧ ἡτιο οαα5. αἰϊαι!5. Οὐταΐ 

ποβέτο ροϑϑεῖ οοποῖ αῦ. Βάἀποπε ΑἸαΐηα ΡΥΪποῖ᾽ 

Ῥογαπϑπν δ ππἀ!οθθ βιμπητι5. 51, 48 τὲ (ΘΠΊΡΟΙ, 

εἷς ἤδε. εἰ αἀοιταίίοηδ᾽ οεΐεγαβ ἀπίθοθαϊε. Μανι 

Μυβανο Ογαίθμβδὶ, οὐίπ5. υἱρὶ 5. δὸ ἰΆθΟΥῚ οαϑίῖσου 

ἐἰδϑιπατη ΟΡΙ5. ἀδρϑέι,; δσύθριιβ ὉΠ 5 Οοα8 

δαὶ ῬΙαΤο5. δα ππϑηι5. ἔπ μΐ οροτίεΐ: ᾿Πάθηται 

ϑομοα ροπιίπαθ ψοί δία 5 βίσηο ἱπργδϑϑα, οὐμας 

ἀΠΟΟΪ, ΠΙΒῚ {πἰ ΤΟΥ 815. ΟΡΒΟΙ ΘΈΙΟΥθτι5, 5018 ἃ 

, Βἰποογα Υἱχ ἱπγαηῖγὶ βοϊθπέ: ψϑππι, πὶ πη05. ΘΕ 

Βαϊ βᾶπθ ἰαιιἀαηάι5 118 δϑίαξί5, ᾿αὐθι8 δαϊὰ 

ταθης5. δα Β Πὰ5. δὰ ουταπάμηι Αυϊβίορῃδποη 8 

ὉΟϑϑοῦϊΐ, 4π|45 δά Υ τηθιηρυαπαβ, ἨΠ85. ἃ 

Ῥίαγαβ οἵ ππᾶθ βιαπηΐαϑ . ΘΟΠΙΠΘΙΠΟΥΆΤΘ ΟΡΟΓΔΘ ὯΟ᾽ 

Ῥυΐανι; πἰδὶ φαοά Α]αΣ Μίαπμη! ἩΡοΓαἢἰαΐθηι, φυᾶ 

οὐπῖριι5 οδέ δἰθραπίαθ γεΐου δ δαπηγαΐου 5. τηᾶ 

5πα ΟΠ Θἷπ5. ἰαιιάθ ῬΘ Βρθο 551 1η8.,. δὲ βατηδαιη 

π᾿ ΟΠ Πα μ15. 58 0514115. Ἰατοιϊαίθιη την ὈΥ̓Θδ' 

Ομ 5. οχίο δαί. ϑοουΐαβ εδὲ Απίοπιαβ ῬΎΔΟΙΠΕ 

ΜαγομΙθηβίβ,, απὶ χϑοορπονῖέ “ ριδέορἠατιίδ, πῇ 

δι 415 ἰρϑατα Ἰοηπθηΐεπι, (Ὀγηφοτεσε ΟἸγσιίεσπε ἱΘρὲ 

εἰ δϑι)τῖ., πίονοῖε (οπιοραίαβ, ΨῸΥῸ ὐὐαθοὶ οαπαογά 

δἰοφιίίψιιο εἰοἰϊίαδ, στώπι δϑαΐθ 50. ἴθρονθ, μοί τ8- 

᾿ δώγιίδηι6. ζαορίϊβ «(ἰοἰφοίοξ υμζέμηι, ΣΥΝ 

ΨΕΙῸ ἰιρίμίδιδ ρίανμπιωη ργοίθ58θ ροϑβοίέ, αὐ ἤθε 

“1γϑοιϊ Ογϑέειιδῖβ “γολίορίδοορὶ Π]οποηιδαδίαο πᾶ 

πα ογμμαϊίοιθ τὶγὶ ἀοοργίπιο ἐμαϊοὶο μϑιι5, εἰμηὴ 



ΙΝ ΔΙ ΒῈ ἃ Ὁ ο. ΧΥΙΙ 

ἰς ΕἸογοπέϊαθ αἰςἰοϊοϑοοθηίτίος {|05, μος ἤκθο Ῥοτχιέ, 

ἥωκ. αὐ γοραγταπείασν σταάροαθ ἰπηβτίαθ ἐαοί τ) αγτὶ 

οα πιράϊα Ογαθοία αἰοοδδίνογαί, ἱπδέϊίϊ. 1πι χα 

μάθοιτε τ ϑοοβηέίοπθ ἤοο ἦτ ὈΥΙΜΙ5 οἰογίαγὶ Ποοὲ, 

πο8 ΟΠΊΤυ 71 ΡΥ 08 τ (ΟὈπιοεία ομἱ ἐϊπεΐιδ οδὲ 
ὦ ἔ . Ἢ 2.02. ἐν 

Εἰρήνη αὐ δβοχωφ μία νογϑίομμέοδ ποδίγω αὐ ιρονηίία 

ΤΟΡΟΓΐος τοϑίϊέϊ556. (Διὶ 46 τ βε 18 βοχαρίηΐα 

γΟΥβίθιι5. ἔαια ἱΠΡΘΠη86 σ]ουϊαίμν, Θχριίαυθ πο Ρ058- 

561. 4014 οαῖι886. 811, σαν ἢτπ|5 [αι α8 ΓΤ, γϑιβίσα- 

ἴαθ, εἴ (θγευὶθ. βθοσα σϑ βρυδηΐτη Γειά γη., 46-- 

σοπηἶο άπ δηΐθ ΡῈ Βευπαγάτπμηῃ [πηΐδιπ, εἰ ΕἼο-- 

ΤοπΠα6. αἰάθιη, γιυ]σαΐαβ ΟΠ βου. ΗΟ δπΐθῃι, 

ΒΥ 15 Ῥοΐϊι8. Αὐβϑηΐιβ δὲ Ὁθηθοηπ5, ΠΌΡΟΥ 46- 

ΤῊ 5ΟΥΙ 15 ΡΘΙοσΊϑαιι6 ποΐαο ΠΡγῚβ. ορϑθομίμβ, πὲ 

εχ Οοάϊοο Ὠ᾽ Ὄγν απο ρεγϑρίοθθ ἀϊαϊοίπαιιβ,, ἀΡ 

ΑΙάπΟ ΘΧδμρ]αῦὶ ΠΟ ΓΑΓῸ ἀἰβοδϑϑιί, ἀθέου ηι-- 

46 ᾿Ἰϑοι οὶ παίϊγαθ βιρροϑαῖξ: ΒΟ] 0116 νετὸ βαηξ 

11ὰ φαϊάθια εἰϊξαία, 564 δἰμιβιηοαϊ πογαγίιιη δοοθ5- 

ΒΙΟΠΙ. Θἀβυχηθη 15, 4186 ΟΥ̓ 86 ΓΊΟΥΙΒ. ᾿π θυ ηΐθτα 

ἀοοίτίπαιι, οἴ οὐπαία Ῥτίβοο ἀθηπάδίαια. π]ϑη] βίο 

ἰαϊθαπίαγ. ῬῬοβίμιοαιπιηι [85 πἰλαβηιθ, Α]άϊπδη ἴη-- 

αθδῖα εὐ ΕἸογθηΐπαπι, ϑιβιϑιηπηάι5. ( 6] θη π5, ὙῚν 

ἀοοίχπαθ Ἰυτηῖπθ ὈΓΆΘΟΪασι8., δχργεβϑϑς δὰπὶ ἴῃ 

ταοάτιπι, τὶ 1 ΑΥὙἸΒΙΟΡΗΔΗΪΒ. αΘ πὶ ὙΟΌΘΙΏ118, 60Π-- 

ἱεχία Μ. Μαβιυῦὶ τηδρίβίγὶ οασᾶπι ΤΘυθυθγείασ ; ἴῃ 

ΘΟΠ01118. ρᾶπ]0 ΠΡ Υ8, απ86 νὴ]115 Ὑἱά δϑυθηΐμ ἰη-- 

Τθοία, ΘοΥΡΙβουεῖ, 8010 πἰηιίναπι Ἰηροηίο [ρϑίτιϑ ; 
Ἀκ 



“ 
ξ 

ἙΎΣΕ - ΡΒΝΒΔΑΔΕΈΕΑΤΊΟ, 

παλτὰ ἃ ῬΥΓΪΠῚ15. 18{15, 418 ΠΠΘΠΊΟΡΑΥ, Ὀ1Π15 ἘΜ ΠΠἰο-- 

Ἡΐθιι5.), ΠΘΠῚῸ ἘΠῚΠ5, τιῦ 1 ]61π|5 οἰ τπαταῖ Αὐὶβϑίορμα-- 

ὭΘΠ], ΟΠαγΐίαβ γϑίθσαα 1ὴ οοηδιίπιθη 86 Π]Ρι ἡ δὦ 

Ταἀο]ρ μαι" παι Κιμσίαγαπι; 6111] ΠΠΆΤΠΥΙ5. οεοίο-- 

γὸβ ΟΙΏΠ65 ἰοῆρὸ ρῬοβὲ 868 ἱπίθγυδι!ο συ! θυ]. 581 

1 η16Π ΟΥ̓ ἀΠἸοπ θη ἃἀοιπΓγαίδτηηαθ γαθοδο [ἡπρσᾶδὲ 

50Ι μέθη, 618 ἹΠΙ ΓΤ ἢ τποάπιπὶ ΘΧοθ δθαΐ, ᾿οαγᾶ 

γοϊαϊβϑοῖ, εἰ θα ΠΕΡ ἔπιδα ρ6} ὉΠ ΟΓβαβ. ΟρΟΥ 5 

ΘΙΒΟΘΡΙΪ ραγίοβ αἰ Πρεπέία οαχηι]αγο, πὸ ἀπ 1 ε!, 

ΠῚ ΤΟΠῚ ΡῬΓΌΡΙΠ5. ἹΠΒΡΟΧΟΙΙ, 6411 Ἠ161ΠῚ8 Οἰ 181} 

δΙσπαηίο, απᾶπὶ ἴδοις, ἀ( ΠΙουῚβ ΟΥ̓ΘΟἾδ, ἄθατθ 

Ὠοδίγο (ὉἸΟΟ ΙΠΘΥΕΤῚ Ῥοϊτδδεῖ : ἰδθάμιη) οογΐα 

ΟΠ πα ἱ 1} ΙΑ ΡΟΥ 5, ᾿πιδίο οἰΐίτι5 ΒΕ ΌΤΘΡΘΠ5, τιΐ γνᾶ- 

γΠ5 Ιδοοηθιι5. απ ἴπ (ὐὐΠΙΪΟΪ τπᾶΥρίηθι5 6χ-- 

βεγρίαθ ργϑθβῖο δἄεγαπῖ, 8:1 1564116 δίμηι} δα Ψ βρὰβ 

οἵ Ῥαοθπι ποίϊ5 [,βοΐογαπι ἔγαάαγθί, 1051 Ῥευβιδ-- 

511. Ἐπηυϊάσδιη δῖ. ἱπάϊοο, δθἴσα, 6] δάοπαὶ 50.1-- 

Ῥίογῖβ δηϊίααὶ ργουϊηοίατα οαρὶξ, 81 Ἰπρθπι δοιμη)]-- 

Ὧ6, Τογαχηηιιθ ῬΟΡΠ8, απᾶπὶ 1 ΟἸΏΠΙΡτΙ5. Δ. ΘΠ, 

ἰαΐθηνθ, απδίθιῃ αιίβαιιθ 5101 ἰβοϊτπι8 48. 56. Ῥ01]1- 

οοίαγ, [ριιϑίγα γα 5, τηΐητι5 γαϊθαΐ, ποὺ τἱίαχιιθ. 

γἰποιΐο ῬῈΡ]1οἷ5. Δ ογαιι. σΟπηπιο 18. ΟὈβέτ 5], δα5--ὶ 

πε οἴβοι 81 ἀπιοθυθ ραγίθϑ ἄθθεγθ, τιῪξ Πάθχη ἃ --ὶ 

πα οοηΐθηοη θη, πὸ 44 το αἰ πγπτη ΡῈ 50--| 

οογαδηι οπἰαίαν:, ργδεβίεῖ; αίοα 8 πιΐπιι5 ἱρϑὶ. 

οπβθααὶϊ Ῥοίπ!πη5, ΠΟ ἸάἀοΙγοΟ χηΐηι15. 14 1ἴὰ ἴα--᾿ 

οἰθηάδαπι 6558 βθηϊπη5: ΠΠῸ ΠἾΠ81] οϑὲ υὙπ]ραίλιι5,: 



ΒΗ. ΑΕ ΕΑ ἘΠ Ε Ὁ ΧΙΝΣ 

χιαπὶ Υ6] ρᾶγῖπι οσοία πΏ]]ᾶ 16 πιο αίοπ 6. 511}.- 

ἀοία, νεῖ δϑῆδ5. οἰϊᾶτη γΤοσοοία 111 τηθαΠπ|ΠῚ τᾶ σηο 

ἰοπιροσῖὶ ἀἰβρεπᾶϊο ρῥτοίγιι. Ἐχ οεδίοιβ Ε4α, 

ἅπαθ 50}}01}18 οατεπέ, ἘΑγυδαηδτη Τπαχπθ ἀε6β146- 

ταραπι, 4πᾶπὶ Ὑἱ δ] σε τπᾶρηὶ ἤουὶ, ἱπρυπηίβδαϊιιο ἃ 

Βίθρῆδπο Βούβίοσο, ὀράιπο 110 ναθοάστιι. εἰδραη-- 

ἐϊασαπι ἤπά 66, δὸ ἴῃ ργθίϊο ΠαΡΕΥῚ ἀσοορόγατα, πὲ 

Τἀρβίθμδεπι ΑΙ ϑίορἢαπ5. δα! Ποπ θη δα ὑΠΠπ4 ἐχοπ-- 

ῬΙαν τπαχτηθ σοπίονιπδη δὴ ἀδϑπαγοί. ϑαρυθηϊ 

οαρΙ Δ αι τλεα8 Ῥγοϊίχὰ Πυμηθηϊαθ ΜΔ ἢ146 ἢ ὅ-- 

ΨΟΡῚ οὐ] ἰβϑίιηαθ ἀοοίτπϑα ἀἴᾳ!α 8Π1ΠῚ} διδοίεθαιιθ 

ἱπ40115 ἀδοουῖθιι5 οὐδ 5εἰπι. ΠΡ ᾿πϑρίσουδ, οοιι- 

᾿ἰβᾷιιθ ἘΑυγθαπᾶπι τἰϑισραῦα {μι ἀαξι., ποπ {Ππὦ 

υϊάδπι, ἡποά ργογερρίο ἀϊοϊίαγ, ργὸ Ὑπέϑαιτο 

ΘαΡΡΟΠ65, ὈΙαπθ χπϊμῃὶ ὄγϑηϊξ:; γδγιπίδπηδη Ἠδιά 

ταυϊῖο βθοῦβ: ργΟΥβϑ.8 ΘἤΪΠ) ΠῚ γδϑι ρ!5. ΘΟΠβἰβίεῦθ 

Ρευβροχί Βαβι]βεηβίβ. {ΠΠ1Ππ|8, μα Α. 1552. ἀρυά 

Απάγ. Ογαΐαπανιη ἐἢ Ιοδηη. ἘΒεΡοϊ πὰ ῥτοάϊε: 

δάδο ὑξ, π6 σαϊποῦα ᾿πθηάαύτπι ἃποία τ ἴθ τη. 

180ε5 παὶΐς Βαβι) ]6θηϑὶ 5011 ᾿πῃδεγειίεβ ἥδ ον τϑά- 

ἰηίοστοὶ: ἀιδηηαθιηοάμπτι {ΠπῸ προϑυμῶ ἴῃ ΡΙαΙΙ 

γ. 884. πἰιδαιιαπι ΠΉΠῚ], ὃ1 ἢδ8 ὑΐηᾶθ ὄχοδρογίβ, 

ἡηγεπίαμη. Τοπρα ᾿παῖοῦ Ἶατι5 ΑἤρθΙο Ὁδὴϊηῖο ἀ6- 

Ῥείαν, 41 ΟτΥρμίαμαια Γμράσπὶ Α. 1548. 5} 1- 

Μπι5 ἜΧΡΟΙγ, σαγαυηαίιδ δια πὶ ἐπ Ῥιαδίαίοπα 1,6-- 

ΟἴοΥ! γεπαιαίάτη τῷ ἰρ8ὰ Θχῃίρυϊε: ααοὸ πιαρὶ5 80- 

Ἰεὸ παροῖϊ8 εἰτπὶ ἔιῖ856 σεϊγαοίαπι, πὸ Ὑεξιβέϊο 
ν᾿ Ἀπ Ω 

νὰ; 



ἊΝ ῬΒΔΕΈΈΕΑ ΤῚ Ο, 

ἘΠΠΑΥΥαἰουθιι8. δα πάθη Ορθυᾶπι παναγεί. (ΟὈομβ01-- 

οἷα δπΐοθ Πᾶθὸ ἘαοΟ πη η]Π|6 Θρουποπἦα ἱπ 

ΓΠδβαυσο ΠΡσόσατη Γμπιρά. Βαΐανο, οἰἶτι5 οΥἿἱ5. 40-- 

οἷα ΙηΔΠῸ5 1Π5ΟΓΙρ51: αθργυοσηΐαθ οχ ϑρθοίαἝ 551 Π|15 

ἹΠΘΠΊ ΤΆ Π18 ἸΘΟΙΟΠ65 ὙαΡ858. [)6 το] χαΐβ, 4π86 δή 

Ποῦ 6 πα8 ΡΟΓΠπθηΐ. οᾶσϑα ΟΠ 6ϑί, δ ΠΝ 

1 Θοἴου 5 ἰΘΠΠΡΟΙῚ ΠῸΠ Ῥᾶτοᾶη. 81 αχυϊά ροῦτο δά 

ΘΆΠ ΠΟΥΠΊΘΙΙ., ΠΠ8πι ΤῊ] Πα ΧΊη6. ῬΥΟΡΑΥΣ τηοάο 

ῬΓΟΐδββιβ. 5.1Π, ΤῊ] ΠῈ15. 1Π Πᾶς Ἰπομρυαίίοπο ποβίσα 

51 οχδοίπιη, αιοὰ δαμπάθια αἰίσο ἰδίου ἤῸπ οΥ- 

Ῥε6500, 58[15 ἸΠ6ΠΊΟΓ, ΠΠῈΠὶ τη] 8.5 586 Ρ115. οἱ 1πηο0-- 

Ἰοδίαθ ἱπέθυρθιδίϊοπθβ βίμα!!. απϊπιίαιιθ ᾿πέθη!ὶοπθπι, 

οοΥριπηραπέ, ορογα ἔοσίθ «δ ῖταν οἰΐππι, τιὶ γϑϑυχηία 

πιὰ ηἰϊεβοαΐ, οἱ 486 πῖπὸ ἴῃ ΝΟοί8 Ῥ8810 ᾿π86- 

4.8 1185 ἀθουχτιηΐ, παπᾶ ἀἰθραν! ἢΪοῸ οοπίοχία ἀο-- 

ἴποθρ8 Ῥγοσθάδηϊ. ϑιρθγαϑί, τί Τ,θοίογθπι δἄιηο- 

πΘΑΠῚ, Π6 ι]ΓΘίΠΠ 5ΘΟΙ1η. 414 511, απο ΠΟῚ τιη0 

π Ιοοο ΔΌΪΕΡαΡῚ 886. υἱάθαί δὰ σοχηπιθπίαγιοβ ΠῸ- 

βἴσοβ ΔΙΊΡΠΟΥΘ5, ἘΠΡῚ οἰαγῖι8 δχροϑιία δ: δὲ [π- 

οὐ] εμ 5, 4πᾶὰ6 ὈΓΕΥ ΘΓ ἰαηΐπμπ ἢδοθ ἴπ Νοίϊβ᾽ 

αἰ σοναμι. ϑοΠ]οοέ Ῥυϊποῖρίο. βίαίπθσαιμ. ἩΡΘΥΙΟΓΘΒ. 

αὐποίαϊϊοπεβ ΡΙαίο αὐ ἤποπι ἀδάμποῖίο Βα ηΚοΓΘ,, 

4αάγται δὰ ἔογθὲ γαΐϊο, τ ἔπη Ἰοου οηθ5. Αἰμποαβ. 

νἰγίαίοη]ιθ Οὐμπηοαθ γὙαπιβίαί 8, ἔπι, Τ65. δἵ ἢϊ- 

βίουιαβ 80 Ασϊβϑίορμαηθ ἰαπίπια ἀἸριίο ἀἰθιποηβίγα- 

ἴᾳ5 {ἰτοπῖθιι Ἔχρίαπαγοπῖ : ροβίθα, ἡπππὶ ῬΙΠπίιι5,. 

ΒΡΘΟΙΆΡΙΙ 5618 Νοίδχμιμη βαΐβι 0 βιἱραΐαδ, 1μ5.1 



ΑΙ ΒΑ ΓῚ Ὁ, ΧΙ 

γΟΪυμἶπ15. τποάππι γον Ἰπρ]6ίπστιδ,),, ΟΘΠΒ111|11} 

ἩΠὰ4 ΡΓΠῚΒ. ἀθ5Θ 1.7) Ὑ6] σαγίθ ἔβη θροῦ 5ΘΡΟΒ11, 

ἄππὶ Οὐσοαβῖο. φιιαθάατῃ δἰιι8 ΘΧΒΘΠΠ 6 Π4Ὶ ΟΡΡΟΓίΠΙΟΡ 

οΥϊαΐιιν. Ϊ]Ιηΐογθα γαῖθ, ὑθηϊρηα ΓΤ θοΐοσ, δὲ Οὔ] 5, 

ἀπο θὸπὸ νονΐαϊ, {πΠἸΘΓΘ. 



ἈΧΆΧΙΠΙ ΡΒΛΕΕΑΤΙΟ ΘΟΗΑΕΕΕΒΙ, 

τ ΒΥ 5 

8.. Ὁ. 

᾿ΘΟΒΟΕῈ. ἨΕΝΗΙΟ. ΘΟΗΑΒΕΈΗ. 

7. ἢδο ᾿1ξουδέϊοιιθ θχίμη ΠὈγ1, απο ᾿ΓῚΡ. 

ΗΘμ β θυ μιβῖτι5 {το γ85 τιοϑίσα5 αἰσχιΐ, ααϊὰ 

Ῥιαθϑιταιη σἐ, Ὀγονιίου οσίθπάδημ, ΒΜΠΙ- 

ἐιοπο Βαίαναμη ὅ), τπθηες μυγσαΐδι 

ἐγροίπϑίιοιθ, ἴαπι δοοαραῖθ ἰαηαθ Πα6- 

1ιΐου γϑρϑι ἰπ551, αὐ βιπρσιίδο {1 05161515 

Ῥαριίπᾶθ βιπσα} 195 ΔΥΟΠΘΕΥΡΙ ῬΑΡΊΠΙ5. Υ6- 

βροπάουθηῖ. δ1ο [ἰσὰδ τ1ῃ1 Δι Π8 1} 

δνιίαγα το πησοπάογμμῃ 16 Ποῖ, ΟἹ], ΙΧ 

Ρϑοϊαΐο Ουαροιῖο, πῃ ἰαμΐα Οὐμἱ ῬΘΗΤΓἃ 
(πθαπθ θῃΐμ ππατ8πι οὶ Π16. ῬΥΘΙΩΣ 1. 

Βουίθιι, απο Προ ργαθίθγιξα, Ὠγθημ 11) 

γιγ65 οἷαπθ πὸμ 5δοΐαγαθ νι δηΐαγ, 

φρά ἄρ ποὺ ἱποοιιποίμπηι παΐαμα. δϑΐ, 

απο τπᾶχί ρᾶτ5 Δάδομηάδογαμῃ Πριη- 

ϑἰθυ 1511, ααλθιι5 ἀθοθαΐ ἰο018, 1561 ΠΟῺ 

Δ) Ἐγοῦηξ Ηδυ]ηραθ ἃ, 1744. 8, 

«είς κορυαανκυυν 
: -ΞΞ αν τ 



᾿ 

ῬΒΑΒΕΑΤΙΟ 5ΟΗΑΒΕΈΕΒΙ. ἈΧΤΙΗΙ 

Ροΐιϊέ. Ἐΐδθο Ἰριίαι 101, τπ0]1 δηἶθαᾶ.. 6 χ- 

οἰιϑᾷ ουδηΐ, Τ,ΘοἴοΥο5 Ροβιίἃ τϑρϑυιθηΐ. 

Αἀἀοηάα ΝΊΣΣ ΙΧ} βθααιξιν Αν- 

Ρομάϊκχ, ΠΠΠΠῸ Ρυϊηνιηι ῬΆΘΙΠΙΟΙ τ115 (λοίδ. 

Ηδοο ῥσῖοσο ἰοοο οοηξιμιοὶ ΕΒ χοθυρία Ὅα- 

(ἴοῖ9 Ῥαγιθῖ Νά). 9827. ἢος 4ποᾳαθ 

ἄοπο τὸ θοανι ᾿πούϑάιθι115 θοπονοϊθηία 

αὶ ᾿πθὶ, οἱ ἰοΐ ἰᾶται. ἄεθεο, πιοχ 

Ῥίανα δίϊαιν. οἱ τηαῖογα ἐθθ6ο. Ῥορίο- 

ἁΊοτ ἰοοο οοιμηροοίαζιν Εἰχοουρία ὃ Η:- 

ον αὶ Ῥούθοι Οδηϑιχὰ ΒιάιΠομὶς Βεεη- 

ομίαπαθ Ατιδίορδαμθ, μΐθμδ 11|α θοπᾶ- 

γπλ γουι, 4παἾθ5. ἃ ἰδ}1 νῸ, ἡπθηι 

Ῥγιποίρθμι. Οὐ τοοσαμι αἰ χῖ556. πλ6 ΠΘθῃ- 

ἄππι ροθηῖίυπξ, Θχϑρθοίαυ! ροϊογδηί. 

Ῥνδθίδει οι 5 1601 αααίμποῦ ἘἸΡ Πη6- 

ἔγα, σοτο!  ἀγητι ῬΠἢ]οΙοσις, ορίπου, πι- 

οαπἸσβίτηιη. ΓΈ πο οπῖα ργαθϑίδη 8- 

5111 Βαβι νοὶ] οὨδογναίιομθς νοὶ (οα!- 

οὐτα Εἰχοουρία, 4186, Ὠ151 561Ὸ 1} ΤΠΔ 15 

νοπιβδοηΐ τπθᾶ9, 8115, ἢ. 6. 515, ΡΌΡ]1. 

οαΐα ἰοοῖς ἰεσογθηίαν. Ῥριο ΕριθΘἰγῸ 

ΟΟΙΆΡΙΘΧι5 σππι Βασι Αἀάομάα αὐ ΒΡ1:- 

βἰοϊδηι Οὐἰιοαπι: αἰΐοσο Αἀάδηάα δὰ Αρ- 



ΧΧχιν ῬΒΑΒΕΑΤΙΟ ΘΟΗΛΕΕΕΒῚ. 

Ῥοπάϊοθι ἘΣριβίοϊαθ Οὐἰεοὰθ: ἰθυίῖο Αά. 

ἀθπήα δα τγοροσυαμα Οὐ  τστα : απαγίο 

ΕἸχοογρία οσγύθσια εἐἰπούι Οὐάϊοαμα ΕοΥ- 

τη σοπ15 ὅ) ἂά Πίομυ5: ΗΠ! ολγιᾶ5561 |1- 

χα 46 Οομπιηροβιίίοπθ Ψουθονγαμα, 411|- 

Ριυῖ5. ΤΠΔ5ηΟ οἴῃ ἔγποίαα αὐϑέμνγ, 6411 Ὠ16- 

τόνοι, αππιᾶμα Θ5Ὸ ἀεάϊ, δυγοὶ Πρτὶ οάι- 

ἐϊοηθπι οἰσᾶσο νοϊϑέ, 

Ποπῖα6 Τηιοθ5. ααΠσϑηΐου ΔΙΧῚ 115 

ΔΥΟ]}15, 4πὸ5 οχ Αρροπάϊοο Εριμπηϑίν18- 

416 [5611 ορονίοθαί. 

ΦΟΥΙΒ. ΓΊΡβῖαθ του ῖ ΝΘΥΠΩΪ ἃ. 1811. 

“Ἀ. Οομ, Δρρεπᾶ. αὦ Βαβι Ἐρίδίο]. Οὐϊῆς, ρ, 18. 



Ἐς ΒΕ ΕΜ ς ΧΧν 

ΒΒ ΡΙΜΕΊΤΆΒ.Μ. 1. 
ΘΟΝΤΙΝΕΝΒ 

Δ ΤΕ ΑΝ Ν ΤΑ, 

ἌΔ9᾽ 

ΒΡΙΘΤΟΙΑΜ ΟΒΙΤΊΙΟΘΑΛΙ. 

ας, 46. κοί. 17. Ἀάὰ, Βείοκ. δὰ 1άραπ. γὶ. ΤΥ͂. 
Ῥ. 885. ποὶ. δδ. αὶ ργοὸ λογιζόμενος τῇδε κοαἰκεῖσο [ο-- 
δοηάτη 6586 οϑηβδϑέ λὺ γιζόμενος. Ῥαμΐΐο ἀηΐε ἸΌοτΙ8 
οδὲ. 4αἱ εἀὐϊῖογεβ ποῖ ράτγιιμι νοχαγι: πάσας γαρ δὴ 

μικρῶν χεῖρας ὑπερέβαλλεν ἡ πεοὶ ταῦτω τέχνη. 
Ἐοβκίαβ: ἡ Βονία μικροῦ, Ῥᾶθπθ, ργοροιποάμππι 
.» ΟΠ 65 ἰδηΐτιτη ΠΟΤῚ ΤΠ 8111185. ἢ. Θ. ΑΙΓΘΠῚ 11|11115 ΠΘῚ 

, 9 ΡΠ ΠΟΙ5 Ὑποθθαΐ αΥ5 1Π ΠΟΙῚ ΠῚ ΔΥΠΙΟΥΤΙη. 5 ὙΠΟ Γᾶ, 
» Πδοίοπθ ἀδπιοηδίγαία --- ἀὰπΐ μακρῷ 165. ἰοπθὸ 
»»ἰοηβέψιο. Μανδο Μουοῖ!. ἐαῇ μεωρῶν. ““. Ιῃ Ρα- 
Τ 5118 (ΟΘἸΟΙΡ1ι58 Π1}1} αἄπιιο το ρου, ᾳαοα Ιοοο [ποθ 
δοοοηάαΐ: νἱάθου ἴδιο. 1101] νΈΓϑῚπ ΤΟΥ ΟΟΩΓΘ 5071- 
Ῥίμγαμι οοΥγίροπάο πάσας γὰρ δημιουργῶν χεῖ- 
ρας Κ. τ΄. Λ. 

Ῥαρ. 55. υ. δ. (οπιρογὰ Παθο ΤΟΙΡΙΙ Εἰπιεπάδί. 
ἴῃ Ἠδβυοη. Ψο]. ΠΙ. ν, 47γδ.: »Ηδβυοδμιβ 46. ραϑΐγ. 
»» (πδίδηξ. Ρ. 40. ε4, Μειιυβ. Ὅ τε καὶ Τύχαιον τοῖς 
πολίταις τετίμηται», {φιμοα φιεαδὶ ϑϑητδ ἐοοὶ οοἰμϊγ. 
υἷα ᾿πϊεγργείαπάπιῃ. Τύχην Μαίεα Ρ. ὅδ. εἰ Ρ. 177. 

“ὮΙ ῥγὸ τυχέας 1686 τυχαίας. εἴ ρ. 5356.“ 

ΡῬαρ. 59. ν. τι8. Ααα. Τάραη. ΝΟ], Ρ. 972, 958. 
ἂς ῬΆΠΙρΡΡο: ἐπὶ τοὺς σεσωκότας τῷ ἑαυτοῦ ἐχρήσατο 



ΧΧΨΥ.: ἘΡΙΜΕ  Βια 1 

τόπῳ. ἘΕΙΒΚπι5: ., [π|ο γογῸ τρόπῳ. Αἰσαθ μοο 
ααΐ Οοά. Ῥαυίδ. 3918. Ηδοβγ ομαδ: ἱΔρμόδιον μέλος, μέ- 

᾿Τρον καὶ τόπος οἱομίδιος καὶ προσφιλής. ἈπΠηΚΘο-- 
Ἠϊι5 ἴῃ Απιοίδν. Θημθπαΐ. ΘΟΥΤΙΡΙὶ τρόπος. Ἢ) 

Ραρ. θά. ον. τά. Βειποκπι5 δα Ἡδεδβοά. ἜἜργ- 
γν. 198... 298.: "Ν ὥνυμνοι: 519 ΒΟΙΙΡῚ οἱ δχοιῦαι 
9. ἀερυμί. ῬΘΥΡθυδπ ἴπ ΠΌΡῚ5 νώνυμοι, ἰΔηππᾶπι 81 
δ: ΠΝ ἢ ἢπ1π|5 γΟΟΙ5. 5.118 08 Ῥξβοάποὶ Ροβϑϑί. Ἐδιη-π 
» ἄδιη πιθη απ) 5ι15{1|1Π1118 1Π ῬΥΪΏΟ ὙΘΓΒῚ ῬᾶΡΊΠ86 
τ αΥΒ Οοπῇ. 1άειη 84. Αροϊϊοη, πο. Π, ν. 892. οἱ 
ΙΝ. ν. τὅοθ. εὐ Ἀππηκεοη. Ερίϑὲ. Οὐ. Ρ. 559. Ἀρο!-- 
Ἰομα5 εχ, Ηοπου. ρ. 5880. Νωνύμνους, αἰνωνύμνους. 
Ῥοβίθυ!ουθμη γΟΟΘΙῚ ΜὩΠοἰβομιβ γϑοΐθ τητίαΐ ἴῃ ἀνω- 
γύμους: 564 1461| ΡΙῸ νωνύμνους ῬΕΓΡΟΓΑΠπι Ἰορὶξ νωγύ- 

ους. ϑοίΠοοῖ ΟΥδπιπηδίϊοιι5 τεβροχὶς πὸπ Οάγ55, Ν, 
959. 5ε4 ΠΙΔα, Μ, 7ο. οἷο. πιὸ ἴδὰτῃ δ ρην. ᾿ΓΟ]]τ5 
Δ ΠΟΠΙ]ΐ. 

ΡῬαρ.θ5. ν,ἀ. αὖ οαἱν. Ὀιτὶπηθηα5. 6586. νοοθ5 
ἐπήδα. νυττομένη ἱπ ΟΠοΥΙΟΙΙ οταῖ. {πὰ ργ, (ὙΠ]οἱ5. 
Αποοά. τ. ἢ. Ὁ. 51.),. νἹἋ1 δδπι Ιϑοοθ51ι5 ΑΔ αΠᾺ81}. 
δηϊπιαγεγβ. ἴῃ Αἰπθη. Ρ. 45., ουὗἱ ργϑϑίθγθα ὕσνον 

ἐγ μ᾽ ὈΘαΈ ΘΗ Ι5511|8 ᾿ιαθὸ σουπηγηΐαΐο δϑῖ. Α118 χε θ 14 
81 4π|5. ψ6}1, δάϑαὶ ὙΥ ἐββείίησ, αὦ Πιοάογν, 8108], 1. 
9..357. 1Π]| ο; 4δ. δ δὸ. εσχίι, ΧΠ. ς, 5. ΧΙΧ, ς, 46. δ 
ἘΙος. Τ΄ ΠΡ. δ42, 91. εἰ ΜΊΠΠΟν. δα 8.110]. ἴῃ Τυ- 
ὀορη θη. Ῥ. 479. ἃ. ἴπ ΠΙΟΗΥΒ1 Ἠαΐϊο. Απΐ, Κοπη. ΥἹ. 
ς. 52. τρόπου ἨδΙβΚιι5, ΠῸΠ ἸΠΟΠ0 Ἰοοίογο, πχαίανΐ 

ἴπ τόπους ϑιι]]|6 τηρα]οίπαμη ΕΔΟἾ 18 Δα] Πρ Ῥαπ- 

βδηΐαθ 1], 9, 7ζ. 86 1η Ηϊηουο Ρ. 124. τύπον γἱαε-- 
ἴῸ} ΠϑἴΠ} ΟΧ ΟΥΤΌΤΟ ΟΡΘΥΔΥΊΠ ΟΟΥΠΙΠ ΡΟ Β1ΠΠῚ: 1) δ. 11} 

Ῥποίττι5 ἴδηι Ατιριδίαητιθ ἢ ΠΠΆΠῚ Ἑδϊμοχιοῤείκιεν τοῖο 

μπαροί τρύπον. Μροτορῖμο. ἑὴν Βοιαῶν ϑοῖρ, ο. 16, φμοα 
ἤοο νον ἐϊοοδίξ τὲς ΟβποβΘάξ. [η ΜάχΊΩὶ ΡΙαπα 15 

ψουβῖοπο ΜΙ. Ἰοσὰ8: ὅπερ ἐν τῷδέ σοι τῷ τόπῳ γὺν 

ἔξεστι γνώναο. Ἀρρεδεξ, ΡΙαπυίθιι ΒΟΥ ρ51586 τρόπῳ. 
(οἴου τ]τι5. ΘΙ] Οἶ8. απιοϊουιαΐθ ἔπ  α 718 Δ] ΓΘ  αἢ} 1 

ΜΔΟΓΟΡΙΟ ΒοΡΙρἰγ, ἠοοί, (ὅ, ἢ, 8, 

β 

β 



ΡΜ ΧΧΥΤΙ 

(. 6. καϑ' ὕσνον) ἴῃ ἐξ ὕπνου τυπέαπάιιαη νἱἀθίμγ: 81Π6 
προθϑϑίίαϊθ, αὐ 11 αὐΠεθι νἱθίαγ, (Οὐδίσγιμπῃ 18-- 
οοὐδῖαδ 1. ο.. ογαΐογεηι ἃρρο] αὶ ποη ΟἸιουϊοίαμα,, 564 
Ματγοίαπμπι, δάεοηιθ Δαγγιαπιη ἴῃ [η64 Ρ. ὅγ7ῦ. 
Ῥαϊθδο. Ναπι βδοοππάπιῃ Ὗ Π]οϊβομιη Μαγοίδητι5 [π1Ὲ 
ἘΠρίβοοριιβ Οαζαθ, ἢ]ῖι5 Μανία, 1π αιιαπὶ οΥΑ ΟΠ 6 πὶ 
[ἀπ θΓθη. βογρϑιὲ ΟΠουΊοῖτ5. Ὀυππα. ἴῃ. ἀπροάοίβ 
ΟΥὐδθοὶβ βαϊίατα. ΑἸ10Ὶ ἰδοοθϑιι8. τεοίθ οἱαὶ ΟΠουΥ-- 
οἴη. ποη Νίαγοϊαπιιμι, ὁ. ο. ἡ. ὅ01., ὩΡῚ ἀρθηβ 46 
ὙΗΠοΐβοπὶ Απροά, ἢ. Ρ. 66. λήψεσθ᾽ α ε ορίϊητθ πχαίαί 
ἴῃ λήψεσθε. Ἦδο ὁοοδβίοπο ἱπυ] τι Οὔ ΓΕ ΠΠΟΠΘ0, 
ΘΙπιβάίθπη ραρίπαθ Ὁ. νϑυβιι 1. 1ηΐθργατῃ ᾿ἰπϑϑπὶ 1Π 

οὐτο ἑδχία ὀχοι 586, ΘΟ ΠΠοθὲ 6 Οοάϊοθ. ππθ ΠῸΗ 
ἀἰοατα οὐπὶ Υ Π]οΐβοπο (Ρ. 18.) Τ,οἴεννο (6 ΨΊη1ο- 
ὑτιπε ΡΟΡΙ 6 ἀοβου  051556, 5810 Ἰοσϑπάμππ εϑ.: 9 εν 

καταλύσω τὸν λόγον. τοσοῦτον προσϑ εἰς 
ἔτι τοῖς εἰρημένοις" ἄλλο; μὲν ἄλλων τυράν- 

γων ἄλλας ῥυσάμενοι πόλεις κ' τ΄ Δ. 

- Ῥαρ. θ6. σι 1θ.. Οοάοχ ϑὍεγαμ. ἴῃ Μοον δ 
(ρ. 506. 6α. Ῥίθνβ.) Ῥαυγῖίθι βουρίαμη μαθϑῖ: Τέρα 
(1. 6. τέρα ΑἸρῆα ργοάποίο) ὠττικοί" τέρωτω ἕλληνες. 

Ῥαρ. ηά. ᾧ. 2. ὅς ΠΟΙ βίο δ ΒανΙρίά. Ογαϑδέ. 
Ὑ. 917. τὸ δὲ ὀλιγάκις ἄστυ κογορῶς χραίνων κύκλον, 
ἀντὶ τοῦ ἐκκλησίαις οὐ “περιερχόμενος, “οὐδὲ  λη- 

σιοέζων. Ῥτο ἐκκλησία ὶς ἰορεπάππ ἐκκλησίας, πἴ 

ἴαπὶ Μίαν ΚΙ απ άϊι5 δὰ Εν ρ]α. ἜΗΝ Ὑ. 1149. χηομτιζ, 

Ῥᾳξ. 8ο. ν. 380. Ἐπίταδεν 510 σοπίϊπιιο βου ρέμμα, 
Οοάεχ Ῥαϊαίϊηιι5 ἀαἱ οἰΐδηι ἴῃ ῬΒΙοβοπίθ᾽ ΤΥ Πα πο 

. 48. ΒΊδΔΠΖ.., τ|ῦ] εἀπἴοηα5 ΠαΡοπί ἐπὶ τάδε τοῦ Ταύ- 
ρου. ῬΙαίο Ῥμαρἄοη. ΟαΡ. ὕο. καὶ ὅταν εἧς τὸ ἐσ έ- 

κεινο τῆς γῆς ὁρμήσῃ, καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπὶ τώδε. 
ἘἸΒΟΠΘΡα8: τὸ ἐπὶ τῶδε (σα. Απρυδί, Παροί ἐπίόν 
οταδε.““. Ἐΐες βοῦιρίσγα ἀθθοϑίι οὐτουὶ ῬΕΓΡΟΓΔΙα 
Ἰορϑπῖβ βϑηπίπασῃ. Οοηξ, ΕἸ Ρἰβίο]. Οὐἱί. ῥ. 9509. ποί. 
143. αἰϊαιιοὶ Οοαϊοίθιιθ Ρατιβιπῖθ Ῥῃδθάομίβ Ἰορὶ 



ἈΚ ΕΤΙ ΕΡΡΥΕΜΕΤ υΜΜ Τ.: 

βογίρίμηι οοπίπποίίηι ἐπίτωδε. ΛπΠαϊΠοἰσία ϑσογμι. 

Ν5. Ἐπέκεινω: ἐπιταδε, Πλάτων περὶ ψυχῆς. 1«- 
Ῥγατῖτιβ (αἷ] ἱπέου ρ" ΠΟΙΙΟΟ 1515 δϑῖ, αἱ ἐχτδε [Δο1}6 
Παρ οα5 ῬΓῸ 1) δ Ργοία μη θηΐο γοοῖϑ ἐπέκεινώ. 564 5011- 
Ῥεπάμπιη οδἱ: Ἐπέκεινο, ἐπίτα δε (ϑῖνθ, νοοϊθὰβ 

ἀἸνομ5, ἐπὶ τάδε ). Πλάτων περὶ ψυχῆς. 

Ῥωρ. ὃι. ν. 8. ᾿Ιδιώτερον ἴῃ [411 δου! ρίουθ, 4188}18 

εβί Δηίροηι5 Οδγυϑίι8. ἀθίδηαι [801}16 ροΐοϑί. Π66 
ααϊαδγῃ, οατιδαθ 65ΐ, σα 1η ἰδιαίξέρον τατον, Οοηξ. 

ΠΟΙ. Μίδρ. Ρ. 406. τρίηαε Πηενρτοίαθϑβ. 

Ζρϊά. νυ. ἀ. αὖ οαίγ. 861}10]. Τ,. 16 Εοπποσ, ΠΙδα, 

ἸΧ, δ6θ5. δια τὸν ᾧόνον τῶν ἀδελφῶν. ἐπέκτειν εξ 
(οονεῖρ. οἱ πέκτεινε) γοὶρ Μελέαγρος τοὺς ἀδελφοὺς τῆς 
μητέρος Ἂ αὐτοῦ. 

βιῷ. 95. Ψ. 80. οἱ ὅο. Τι6ρ6: καθάπερ εἴ τινας] 

Οοαοχ κωϑαάπσερ εἶ τινας (5ϊο). 1 Αργαγίπθ [ουΐαδβο 
ψΟΪΠΠ ΒΟΓΙΡΟΓΟ καϑοωπερεί τινῶς, τυἱ οἂρ. 19. 1)ς 
5110 1185 ὡσανεὶ οἱ ὡσπερανεὶ οοπῇ. Ἡοπάουῖ. δα ῬΙα- 
Ἰοπ. ὕουνρ. Ρ. [ο7. 

ἢαβ.αιι ν, 7. Ναπο ογθάο, δυΐ μέγιστα ἴπ μέ- 
ψίστον») δ τοῦτο ἴῃ ταῦτα πιαδηάπην 6556. Ῥοβίθ-- 
ΥἹΟΥ͂ Ταί]0 Ῥγορίεγθα ρῬγοθαθ]] ον νἀ θαίαν, παρά ἴῃ 
Θά πὶ οἰϊαιη ϑοΠδθίδυιβ ᾿ποι 1, Ψ,, ποί. εα ΟΥΓΘΡΟΥ. 
Ῥ. ὅ0: 

1ὐϊώά. Φαλαίκω δὲ τυραννοῦντι τῆς πόλεως. αὐτοῦ 
(᾿Απόλλωνος) κατὸ μαντείαν ᾿Αμβοακιώτας ἐπώνα- 
στήσαι} Ῥτὸ ἐπαναστῆσαι, ἡτιοά 5151 Ποθ ΟΠ θη 
Παρ δοίίγαιη, 6 Πησιδο γορῦΐα Ἰοσθηάππι δὲ ἐσα- 
νωώστήνωι. ϑ8΄᾽΄ο “δηλ τοοίθ νου ασ; “[γὑγαοϊοίαβ 
οοπέγω Ῥῥαϊαθοιί, ἐϑιεγΓοαίδ80. ΤΑ αι ΙΝ, Ρ. 885. 
οὐ γὰρ ἐν πλήϑει χειρῶν, οὐδ᾽ ἐν ὑπερβολῇ γνώμης 

Ἃ) Μητέρος ἴπ' ἴΑ]1 ΒΟΥΊΡίουΘ ἰαπὶ ᾿ῃ50108. 68, αὖ ΠΟῸῚ 
ἀπρ1ῖοπη βου Ομ τ} 6586 μητρός. Οὐ. 2. δ. 



ΕῚΡῬ κ᾿ ΝΕ Ἐπ ΌΌΜΩ1, ΧΧΙΧ 

(Οοά. Ῥανΐβ. 9918. ῥώμης ἊΣ τῆς, ἑαυτῶν ἔχουσιν οἱ 
κρατοῦντες τὸ βέβαιον, ἀλλ᾿ ἐν τῇ τῶν ὑπακουόντων 
εὐνοίας, 5 ἣν εἴ τις μεταστήσειεν ἐπὶ ταναντία ἈΔ),, ῥοῴδιον 
μετανωστῆναι καὶ καϑελεῖν τὴν ὠρχήν. ῬΥῸ με- 
τανωστῆναι, οἱ 56 η8: ροβοθηΐθ, δὲ ΤἸῃθϑηΐο Οὐαῖϊοο 110 

Ῥαγιβίπο, ᾿Θροπάατη αβί ἐπαναστῆναι. 

Ῥαξ. τδ4. ν. εὐἷΐ. Οοπέ, 'Αγ]ον. Τιθοίι. ΓΤ γ8. δά, 
ἘοΙβκ. γοΙ. ΥΙ. Ρ. 292. 

Ρας. τότ. νι τι. Ῥαιβδηϊαβ 1. ΙΧ. ΟΔΡ. 11. ὡς 
Ἡρακλῆς καὶ ᾿Αμφιτρύωνα ἔμελλεν ὠποκτεινύναι» ῬΤῸ 
ὠποκτ ενύνα. Οοπί, ϑυ]Ραγρ. δα 1. Ὑ1Π|. ὁ. 4. Ρ. 
θυδὶ “ὙΡᾺ} 

Ῥαρ. τά. ν. 8. Ἡγηΐο (Οδείδιβ. σεί. “Τηξοίβ. 
1775. Ῥ. 1οο7. ) Ἰοΐπιπι χτπϑιη γί, ὅτι, τοῖς αὐταῖς κό- 
ρα!ις ὀφϑαλμὲς ἐνῆν μέλας; Ὁ δ΄1οπὰὶ πλᾶητι Δι Π{ππ|πὶ 

Ἰάδθοσιιθ ἀδθίοπάτππ γιἀθίαγ: ατιἃ 1Π ΓΘ Υἱν ΘΧΙΠΠΠ5 116 
5101 αϑϑϑπίϊθηΐθηι πὸρ Βαρεί. 

Ῥαξ. 155. ν. 55. τὰ εἰς ος τοσύλλαβα ἐπὶ πο- 
ταμὼν ὀξύτονα. ῬΥΔΕΡΟΒΙΠΟ ἐπὶ ἴῃ [411 γϑυθοσιιηι 
βἰγιοίασα αποα (ΠἸ5ΡΠοογοῖ ΔΙ1ΟῈ] ΔΙ] ΘΟΥ̓ΊΙ] ΤΠ ΘΟΓΊΠΠΗ, 
ἀεἰθμάα οἱ υἱδα εδὲ. ΕὙτιδίμα. 810 οἐϊατῃ ἘΠ ΒΙΘΊο δ. 

Μ. ν". 488, 9. τοὶ διῶ τοῦ ἰρος ἐπὶ πόλεως λεγόμενα 
καὶ μὴ ΑΓΉΟΡΝ Κ. Τ΄ ΔΛ. 

Ραρ. 150. ν. ὅ. ἨδεοτΙηβίογτιβῖιι5 δα ΤΉΟΠΙ. Μαρ. 

Ῥ. ὅοο9.: ;. Ενεχυριμοῖος ῬΙαμ6 ΒΕΥΙΟΥῚΒ δϑί συ αθο 5 Π}1, 

5) Φώμης νοτιπὶ εθί. αβϑϑίπιη οοηΐαβα ν᾽ άδα8 ΠουηΪπᾶ 
γνώμη εἴ ῥώμη. ὙΥ. Ὑνεδβεϊπιρ. «(4 Ἡδοτγοαοί. 1, ς, 81. 
Ἡριιδά. ϑὅρεοῖι. ΟΥ̓, 1 Ῥ]αίοη. Ρ. 18. οἱ ϑοῃηριάεσν, 
Ῥτδοίαϊ. δα Χοπορμοηῖ. ΑΔΑΡ} 88, ΙΧ ΧΊΝ. (Ταποίδ.-- 
ΤΌΤ ὙΨΟΟΘΊΙΠΣ ἕωμη. εἰ ἐσχὺς Θχοθιηρίαα. μαρεὶ οἰΐδηι 
Ῥαυιβαμΐαβ Π, 19, 4.) Ὁ. Η. δ. 

κα) Οοπῇ, Βαϑέ. δὰ Τιοηρίη. Ρ. 637. ύεϊβκ. Ο. ἢ. 5. 
ἄλλ) Ὑ, Αἀάοπάα δ ΤΉομ. Μασ. Ρ. άοδ. [πὶ Ῥαιϑαηΐα ΠΠ. 

10, 4. ρὸ αἀποχτίννυσιν 4]. ἀποκτείνυσνν, ατιοά 1ἰοὶπ 

Δα 5120 16χ ν ἄποοσε υἱάεῖπσ. Ο΄. ΤΠ. 5. 



ΧᾺΧΝ ΕΡΎΕ  Ν  4: 

»» οἴ ἃ 1015 Οομβ 15 ᾿πνθοίμπη, 5: Π} ΠΥ αἴσιδ ὑποθη- 
οκιμαῖος. ἀπο (]οβδαθ αμοίαγίμην. ἜΧροπιηΐ, 
ϑδυίουῖβ γοχ ρυάθοὶία 15 μισθωσιμαῖος ἴαοϊί, οἱ τϑοου-- 
ἄξει νευθὶ μισϑωτεύω, 4ποα 1, 6χῖοα ποβέγα Ἱἱφπογαηΐ. 
{π|π|τ οἐο Ἐπιάοοία Ρ. 50. ἦλθεν ὁ ἴΑβαρις ἐν τῇ Ἑλ- 

λάδι, καὶ ἐμισϑώτευσε τῷ ᾿Απόλλων.. Τιοσι5 ΗΪο 
Θχβουρ μι οϑὲ 6 Νόπηο ΜΒ, ἴῃ τγαρον. ΝαζίδηζΖ. δρ1- 

ἴὰΡ}. Β451. Μ. Οδίογιμῃη γϑυθᾶ ἴῃ ευω, Δεγίγαία 1118 

ΑὉ δαϊδοῆγιβ ἴΠ ὠτοῦ. ΠΘῸ ψϑίμπϑίιου. Π6Ὸ ΤΘΟΘΠΊΙΟΥ 

Οτδθοϊίαβ νιἀϑίαν γοααθπίαθβθ, πὰ 48 τὸ οὐπὶ Οο- 

Ταΐπ πη ΠΟΒίΓΙΠΔ ΟΟΠΒ.1Π11556Π1,) ὙἹΓ ΡΤ ΘΡΊ5 Πα θΘῸ τα1Π} 

βου ρϑιε: ,,» ᾽᾽ αἱ θθαὰ 50]]Πο]έαυ τὰ ππέμηοιγθ, 716 ΠΘ Ῥα 8 
»» 1π6 ΤΆΡΡΘΙ]ΟΓ ἀτιοῖιῃ χποί 86 8}04}0}16 ἃ γοίτε μισϑω- 

.» Τεύω. [᾿ οδὲ οονίαϊη 46 66 πηοί Δρραγεεπὲ απ Βα8 

. Ἐπερίτο, οἱ δἱ 76. ΠΘ 1168 ἔτοτηρ6, ψοϊοὶ ὰ τπαγοῇθ 
»» Τα ἀγοῖς βυῖνιθ οο αὶ χα] 1 βαρυϊααό 16 ργεπηΐου. ἢ 
ἄγ οἱ οὐὰ 416 ΘΟΙηΠ16 ἄτι σόμ Εἵλωτος ὁπ ἀγοὶ 
»» ἴογπιό 1 γευθο εἱλωτεύω (76 8ιεῖδ τιγι ἡ016., τισι 56} ), 
.» 46 τηδπιθ 1] 1π1 ἐϊοῖϊε Ῥ Υμ15 46 ἔου ρον ὅπ Ποπηπαί 

»μισϑωτὲς 16 μισϑωτευω (76 51:15. ππ γγηϊδέοίθ., ὑπ 

οἸπογοόμαῖγα). Ῥραΐ-ὀίγ ανοἱῇ --ἢ} ΘΠ ο 6 βοηρό δ 

Ὁ» ΕΥΡ6 ΒΥ ΠΟΠΥΤΠ]6 ϑητεύω, ἐδραϊειπεηΐ ἔοτιπέ ἀπ σέ-- 
Ὁ ἩΪΕΓ Θήτός. Οποϊαα}}} δὴ βοϊξ, 16 81:18 ἃ ρϑὰ Ὀγὸβ 
»»δὰν «ι π᾿ οχίδίθ ροϊηξ ἄδπϑ ποίγθ ἰαπρβιιθ δοίτι6}}6 
»» 465 νϑύβεβ ἀ'Ὧπθ βθιιθ!α}]ς ἀέγ ᾽ν η. “, 

Ῥαξ. 199. »- τά. Οαρ. ΧΧΧΙΧ, ᾿Αρκεοφῶντι δ᾽ 
ἀποτυγχανομένῳ πρὸς τὸν γάμον 1 ϑοΒποίάοτιις 
(Θ ηίθολ. ἢ ὀγίενῦ. ν. ἐπιτυγχαάνω) Ἰεβὶὶ ἀποτυνγ χ ἄ - 

γοντι τῶν πρ. τ΄ Ὑ- 5ἰαϊϊπιαιιθ ροδί) δαἀπηοάππι ΡγῸ- 

ῬΑ ΡΠ, ἐπεὶ δὲ αὐτῶ τῶν πρὸς τὸ ἔργον οὐδὲν ἐπ᾿ ε- 

τυγχάνετο Ῥτὸ ἐπεὶ δὲ αὐτῷ πρ-' τ. ἔ. ο. ἐτυγχάνετο. 
Τη εοάσιι οαρ!ία [ΔοΟ 5115 Αἀα!ΐ, δηϊπηθᾶν, 1π Αἰδμαιι. 

Ρ. 81. καϑ' ὑπερβολὴν παάϑους καὶ ἀποτυχίαν τὴν 

πρὸς τὸν γάμον Ἰοδοπάμιπι οΘηϑαῖ ῬγῸ ὑποψίαν, Ῥῖο 

4ιο Μαποκοτο θ]αοαῖ ὑπεροψίαν, ἴῃ ἀαάπι γοῦθμ 

πριηο ποῖ ᾿ποϊἀαΐ. 



ἘΡΑαυ Ἢ ἈΧΧΙ 

Ῥαφ. ὅτι. ν. 98. Ῥτὸ ἤοίδζιίθ. αὐ 7 δαπίμι 
Ρ. θὅο. εοἐ ο58. 5ογῖθθ:; δ οίδάϊμδ ααἱ Ζωἰδαπίμσι ἢ οἱ. 
4}. ν. θὅο. εἱ 958. 1Ρ᾿ά. Ρ. το97. ἄλλοτε δῶρον ἐχ- 

πέμποντα. καὶ πολλάκις ψυχοωγωγούμενον, οἷον δὴ σε- 

πεικότα. Μία! 8 ,6οὸ ΑἸ] αὐῖιβ ἴῃ Εἰχοογρί. νὰν. Ῥ- 2328. 
6 Οοάϊοε αίίοαπο, υδὶ ΓΑραπΐΙ βουιρίπι {1 θιίτιν 
ϑϑγεσο ϑορῃηίϊβίαβ, ἀδαϊὶ οἵω δὴ πεποιηκότα. ὁ 

Ῥαρι 318. ν. 85. 825. Τιοοίτι ΝΙοο]αὶ ϑορ[ βία 
οἰΐαγι 6 Οοάϊος Ῥαγίβίπο παπι. 5720. [0], 994. γχεοίο, 
ΝΈΡΟΥ ᾿ῃὲ6]1οχὶ,. φαοίχψιοί 1116 Οράοχ οοπιρ θοίαν 
ὨΔΥΓΘΙΙΟΠμ6 5 ΘΟΡἢἰβϑίαθ ΝΊοΟΪ αὶ, ἰατα Τ,βοπϑιι Α]]αἰϊα πα 
ἴῃ. Εἰχοογρ ϊβ. νασι8 ταθοοσιπι ΘορἸβέατγιιη ας ΒΠ6-- 
ἰογτι., 564 5110 8110 ΠΟΙΙΪηΘ. ΡὈΕὈ]1ΟἹ {π||15. [6 ο586. 
ϑο]οθὲ πὶ ΑἸΪαδηα ϑΎ]Πορα ἰραππίαν ΝΙΘΘΡΠ ΤΟ 
ΒΑΒ51|8σᾶ6, αποα Ἰρπουαυτ 15. 4πὶ οοπίθοι: (ὐαϊαϊοραπι 
Μϑ895. ΒΙΡ]οἴμθοαο το ρα Ῥαγιϑίπαθ. [,θοῖι5 αὶ πὸ οἷ-- 
ἰαΐτι5. πὶ ΑἸ] ΕἸΧοουρίβ Ὁ. 100. 5ῖς βου ρίι8 ἸΘρΙ ΕΓ: 
καὶ τοῖς αὑτοῦ κάλλεσι, βάλλεται Νάρκισσος. ") 

Ῥαρ. 515. ν. τ5. Ἐογπιᾶιὰ τϑριαίαίιι πληγῆς 
Α]164 1115 ξονίαβϑθ ἰπεαῖαν ἤρου ἸΙοοο Αδβόμυ! Ῥγοηι. 
γ. 884. ὑπό μ᾽ αὖ σῷφάκελος καὶ Φρενοπλήηγ εῖς Μα- 
γίαι ϑάλπουσ᾽. 

]0ϊαά. ν. 55. ϑομῃο]αβκίοβ Οοα. Ῥαγίβ. 9787. 4 
ΛΘΒΟΒΥΙΣ Ῥγοιῃ. γΥ. θ82. Οἰστροπλὴξ, ὁ πλήσσων οἷ- 
ΑΝ οἶστρ: “πληξ δὸ, ὁ ὑπὸ τοῦ οἰστρου πλησσόμενος. 

᾿χαὶ βουπλὴξ, : τὸν βοῦν πλήσσων᾽ ούπληξ δὲ. ὃ 
᾿πλησσόμενος ὑπὸ τοῦ βοός. ") --α Αἀϊεοξίν!5 ἴῃ πληξ 

Ἂ) Ἀβρίοιταν τηγίμτιϑ, 46 απὸ ν. 4δθ Θοηραβ8ὶ δὰ ἀεβο- 
Ῥθπὶ Ηθιυιβί σου Ρ. 156. 1108. Ο.. ΑΗ. 5. 

ΔΑῚ Ὑ Ζείζοϑ εὰ ἽἼΣοΟΡΒτοη. ν. 187. οὕτω τὰ τοιαῦτα τοὺς 
δύο, τόνους ἐπιδέχονταε, ἢ τὸν προπαροξύτονον μὲν τὸ 
παϑητικὰ, τὸν δὲ προπερισπώμενον τὰ ἐνεργητεκα, οἷον, 
βαύπληγες, οἱ πληγέντες ὑπὸ βοῶν" βουπλῆγες δὲ, οἱ 
πλήσσοντες βόας. Ὧδ οἰστρόπληξ δὲ οἰστροπλὴξ «ἀά. 
ἨΘΥΠΔΉΠΙ ποίαϊα 4186 ἰηβοιτιὶ ΘΟΡΠΟΟΙῚ ἃ τὴ εαϊΐο 
ΤΡ Θ, Ἃ 



ΧΧΧΙΕ ἘΡΙΜΕΎΒΟΝΜ 1. 

ἤππῸ δᾶάο κωμοπλὴξ, 4ποά Τ,οχίοα ποβίγα ἴρπο- 

Ταηΐ. Αγοδάϊις Μ8. Τὸ εἰς ηξ σύνθετα Ἢ) παροὶ ῥῆμα 
ὀξύνεται. εἰ ἐπιϑετικὸ ῬΑ ΕΗ, βιυπλὴξ: κωμοπλὴ ἕ. 

μεϑυπλήξ. δ ν 

αν. 519. ν. οἱ. Λαά. Βοϊδβοπδά, δά Ἐππαρ. 
ΒΘ Ἢ 

Ραρ. 395. ν. 951. ῬοΥπια οἱρματῷῶος ῬΤῸ ορμά- β 
σειος ἸΟΒίΓῚ5 1π ἢ,Θχίοῖθ ἀθοϑὲ, 564 101Π| α!άσθχῃ νἹ66-- 

ΤῸ σϑπμῖπᾶ 6586. 816 Ἰθρῖταν δἔαπι προίκειος οἵ σῖροι- 
κῷος. ἴῃ Παοδηρὶὶ ΟἹοββαν. τηθά. οἵ ἱπῈ, ργαθοῖί. ἔσο 
δίγα φαδθβϑῖνὶ δὐϊοοίίνα σωματῷῶος εἰ χωρτῷος 
ΤΠ 5ἱρπιποαΐῖ γηοηιὀγαπασθιθ: ἤος οαγέαοσοιιϑ. 
Οοπ Μοπίοία!οοπ. Δηα]. Οσ. Ρ. 191. εἱ 977. 

Ῥαρ. 355. ν᾿ τ8.. 8080], Ν᾽ επεί. Δ, εἰ Β. δά Ηο- 
τιον. ΠΙαά. Θ, 584, ἡμεῖς δὲ Φαμὲν τοῦτο μὴ εἶναι πρὸς 
αἰσχύνης. 

ας. 550. ν, 1. ΤΑρδηῖιβ Νο]. ΙΝ, Ρ. 940, 7. 
ὃ δὲ Ἕκτωρ ὑπὸ τοῦ Διὸς ἐπηρμένος, σῷο ὃ ρὸς ἐπέκει- 
στο. (οα, Ῥαγῖδ. 3018. τπη115. ΒΕΠ6 σφοδρῶς. 

Τοϊά. ν. 350. φράζειν ἐκέλευε τοῖς ἀδελφοῖς μὴ ἐν - 
δοιῶσϑα! )} ΟἸατγιβδίηιο ᾿θργαπά ἰθρογο μ]δοοί ἐνδοιο- 
σασϑα:. 884 ἐνδοιῶσθαι, ἀοΥίναίπηι 1Ππ|4 40 ἐνδοιοζω, 
γαλῃὶ δαιῖ5 Ῥγοβύτη νἹάθίαν, οἱ] πᾶηο ΓΟΥΠ8πὶ Αἰϊ6᾿ 
Ἰοοοὺ Ιερεγθ ΠΟ τ]6 Π|1π|. Νϑαῖθ Ν᾽ ΑΙοΚοπαγῖο ΠΙδίτ, 
Ῥ. 109. ὦ. ϑομποίάθγοσαθ ((τίθομι. 27 ὁγίον δ.) νὰ]- 
βαΐα 5ογιρίαγα γνιἀδίῃγ (ἸΒΡΙ1οτι1858. 5. ᾳυοὰ Κγ41- 

. Ἀ). Τηπδογεηάνηι νἹἀθἴτν τά. Ο. Ηἰ. 8. ! 
., 3 - ΄ Φ ! 

λλ) Ὡς πος τιϑιὶ νοοὶβ ἐπεϑέτιχος Τι ΧΙ ΘΟ τ αρ ἢ 18. ΠΟΒίαἽ5. 
Ἰσποίο αἰκχὶ. 'ν ΑΡρομάϊοθ αὐ ΒΑ5ΠΙ1 Ἐριϑίοὶ, Οὐηῖς,, 
7 ΟΥ̓Κ: ὃς 

Ἢ μι Γι 

γε, ΧΟπορ]ο. ΟΥΤΟΡ. Ι,.1, 2. νέμονταί τὲ χωρία, ἐφ᾽ 
δ 3 2 “« “αν ς -“" 2 - 

ὅποῖα ἂν αὐτὰς ἐφιῶσιν. Οοά, ΑΙΤοχῖ, ἐφ᾽ ὁποῖα δ᾽ ἂν 
α. ἐ. 851. Ἰερὰβ ὕπρυ δ᾽ ἄν. Ὗ. ποῖ, δὰ βορμοοὶ, Θεά, 
ἔην. σρά, 1. 11, Ὁ. ὅ1ὅ,ν ὧν ΜΆ, 5 

Ι 



ἘΡΙΜΕΤΒΟΜΊἜ. ΧΧΧΙΠῦῆῈΠΟΕ 

ἙΚΟΉΆΓΠΙ5 ῬΓῸ μὴ σου θοπ πη σοη βοΐ μηδ᾽, ΡῬΙαπθ ἤοἢ 

ΠΟΘ ΒΒΑΓ τ 6888 Ριιο. 
Ἀ “Ἴὐὴν 

Ῥαϑ. 327. νι τὰ. κοὶ οἱ μέν τίσιν αὐτὴν μίτραις 
ἢ ἱ δὲ ζῶ 1 Ῥ 9] ΑΠΙ δὲ ἢ 

νέδουν, οἱ δὲ ζώναις) [ΙΔοοῦϑπι5 Αππππμδάγοιβ. ἴῃ Απ- 
{ποῖον Ὅταθο. οὶ. 1. Ῥ. 5. ρ. 5θά.:  Βογίαβϑα ται 

ογίροις ΒΟΥ ατιπὶ, ΘΧ πῖοσθ. γάρ ἨπθηΚοη. αἡ "ΤΊ πι. 
2. οάθ.“  Ἠδπο σοπιδοίπγα ΠΠΙΠΕΤΟ ΠΟΙ 688, 

ἀπ 15 1056 ὙΠ ΟἰΥ551Π}115 1 ἰΟχῖπι ]ΟσΤη ΠΟῚ φοΠ- 

δοάοί. 

Ραρ. 458. ν. 55. Δαα. δοδαθίοσγ. δα Τ,. οϑβ. ΕἸ-- 

1105. Ρ- 4οά. 

ΟΡαρ. 455. ν. 17. ἡρίον τὸ μεμορμένον. Ἐϊίατα 
ΠδηΟ ὙΟΟΘη1, ΤῸ ἥτπιᾶ Πθυτιῖμ5 μεμορημένον. ΤιΘρταη-- 
ἀἸὰ5 πεπρωμένον Ἰπαπάτιη 6556 σθηβϑϑέ, ῬγΌΡδπὶ ριίο. 
ΑΡοΙ]οπῖι5 ἈΠποά. ΠΙ, το. ΒΥ. πάρος ϑανατίν γε 
μεμορμένον οἰμφικαλύψαι. Πεπρωμένον ϑοΠ0]14-- 
βίαθ ἔογϑί θχρ]οδητὶ5 1Ππ64| μεμορμένον. ϑοΒμ ΘΙ ΠΟΥ 5 
Οτίθοῖ. ΤΠ γίονῦ. ν. μείρω: .,Βογ ῬΙαίατοι Μαγ. ὅ90. 
»» μαΐ ἔν πεπρωμένον οἷπα Εἰαπ 5 ΗΠ μεμορμένον (5 αἴξ 
» εἱμαρμένον), νγθῖομ 65. πη σουν δ ΠΙ0ἢ} ἰδὲ, ὕτ ρᾶ- 
ΤΠ τιϑἰξαίπιτη 511. ἴϑλθη 650 αἰ! θηλ ΟῚ ΓΕΡΌΘΙΘΙ,. 

1θια. διοὶ μὲν καλὸν ἤρικϑ νοῦσον. ΝἈ]οϊδοπι5 ἴα 
Οο]]δοίδη. ΜΙ55..,, χπᾶθ ππιπο ροβϑιάοὲ ΒΙ τοί μεοα 11-- 
ῬΘΥΙΑΠ15.. ῬτΌΡδτι8 σογγθοϊοηοιι ΡΊουβομΐ ἤρικεν οὖσον, 

᾿χαλὸν, υοά Βυνιποίᾶο ἅπνὸ ἀἰβρΠοθαῖ, ααΐα δογιιβ 
{Π15 ΠΟΙ [8016 τὐηηραίτιν, τητιΐϑη ἀτιτ ΘΠ 56} 1 κακόν. 

ΠῚ ᾿! 

] Ῥαρ. 545. ν. ὃ. αὖ ᾿ἐχέγ, ὙΑΙΟΚΟΠ αν οππβηδα-- 
᾿Βοποῖῃ Κρωβύλῃ Ῥτο κρυώλη ἴῃ ΕἸγπιοορ. Μ' Ῥ. γά:, 
δ5. ΟΙΑΓΘ δου ρίδπι ΧΈΡΘΥΙ ἴῃ σα. Ῥαγ5. 2054. ἱ 

Ραρ. 5θη. ν. τἴξ. Οομῇ. Αἴμδπαρι 1, ΠῚ. Χο]. 1. 
Ῥ: ὅδ. 64. Θομυνεῖρη. τοὺς τῶν μυῶν διεκδύσεις μὺυ σ- 

΄ 5» ΄ ᾿ μμηκ ΄“ 

τηρῶ ἕκαλει, ὅτι τοὺς μβυδ τήρει- 

Ῥαρ. 508. ν. ὅ. οἴει μᾶλλον δ᾿ χαλός} Ἐεἰ5- 
Ἰπτι5 ἴπ ΑΡγοβο αὶ ΝοΙ5. ρ. 59. ἀϊοίίασ σοπθοῖθθθ Νή-“- 
᾿ ᾿ ἊΚΛκ 

᾿ 

ΕἸ 

! 



- 

ΧΧΧΙΥ ἘΡΙΜΕΥΤΒυ ΜΝ . 

ρέως οἴει καλλίων εἶναι. 1ὰ μᾳΐο νἱῆτιμη 6886 ἴγρο- 
τποοατη : ΠΑ] Ἰρδυμὴ Β διἰβκίιπι πο ἀπ 10 ΒΟΓΙΡ 51558 
Νιρέως. Αἴᾳμδ 510 δἤατη ἴῃ ϑρθοϊμηθ 160 δαὶ 

ΟΡοτ ΠΕ. Οδίοσττη ᾿πέθυργθίδίο τηθα ρἢγαδ15 μᾶλλον β 
καλὸς ῬΓῸ κολλιστος ἸῊΐῃϊ ΠΟΤ ΔΙΏΡ ἴτπι8 Ργοβαίαν.. 
Οὐ ΠΡΤΑΥΣ μᾶλλον βθθρῖι5 σΟΙ ον ]ηΐ οἴπὶ μόνον: 

ΟἸΤΠΠ.6 5Ύ114086 ον δὲ ος βοάθιπ ΘΟΠΊΡΟΠΑΙΟ ἐβηξανί 
οΘμῖα", [ογίαϑβθ Ἰθρεπάμτη εϑί: οἵδ μόνος εἶναι κατ᾿ 
λός. ΕἸχθηιρὶα οοηιβίομὶβ νοοτι μώλλον δὲ μόνον. 
ΥΒΡΘΙΙΘ5 1η ποί15 δα ϑιίάδμη Υ ΟἹ. ἴ, Ρ. ὅ72. εἰ δά Ἰοδη-- 
θιὰ ΟΠγγβοβίοχμππι 0]. Υ1]. Ρ. 795. 5) 

Ζρι(. ν. 15. ῬΙαίο ΤἬΘαοί. ἡ. 509. ε4. Ηεοἰηά. ψέ- 
λωτὰ δῆτα ἐμὲ ἐν Τοῖς λόγοις ὠπέδειξε. ΑἸταποῖ 
Οοαά. Ῥατὶδ. ἀαπὶ δὴ τὸν ἐμὲ, αποά νυ]ραῖο ῥχαθ-- 
ἕεσγσο ἤθιαο αἀαθ 1 611. 

Ῥαρ. 377. ν. 9. Ἡδδγομίπβ: Κεχλίαγκα, τε- 
ϑέρμωγκο. 

Ῥαρ. 478. ν. 29. Ἐϊαβάδηη σΟΥΓΘΟΙΟΙ15. πιθῆς- 
Ἐϊοποῖα ἴδοϊξ Το 5115 Α 4 Ιΐαμη. απ πη άνουβ, ᾿π ΑἸΉΘΩ, 
Ῥ. 7γδ. τὶ μᾶθο ἰϑραβ: ,. Βαβίϊιβ βαρ οαΐαν ἀνώπουλή 
τις ἰ ἀναπαύλῃ τις]. 864 5ογθοπάπηι ργοῦιῖ] ἀπ 10, 
»οοὐδ᾽ ἀνάβλησις [οὐδ᾽ ἀρ ἀνάώβλησις], ηποά τη6 χπο-- 
»»Ὠπΐ 0]. ΓΘ Ζ8, 401 ἢδθὸ ἀποία 8556 υἱ 6χ Ηο- 
Δ ΡῚ ΠΙ44, β΄, ὅ8ο. “ 

Ῥαρ. 482. φ. τά. ῬΙαΐο ΤΠ ϑδοῖ, Ῥ.- “96. Ἠεϊηᾷ, 
οἰλλὼ τῶν μειρακίων τιν οὐ (6α δὲ ΑΝ ρν αἰλφι ὁ ηιὴ 

κἐλευέ σο; ἀποκρίνασθαι. Ὁοα. Υ αἴϊο. 595. τηϊπ5 Ῥ6η6 
σι μι τι. τς Τιοοῦβ ΒΠΑνΟΥΙΗΙ διά απ οἱαΐα5 6 ΡΒ1]6: 

Ὠ]ΟῺ15  Ἡεχῖοο ἱεομηοϊορίοο νυ. Εὐφυὴς ἱἰγαπδϑοσὶρία! 

Ἀ) Ἑλεοᾶδηι νοσο5. οομἤμβαθ δπηΐ ἦι ϑίραθομθ Ρ. 1196. ἃ 
ΑἸμ61, ἴῃ. Τϊομπγ βίο Ἠδὶῖο. Αππαιί, Βοπι. Π. ο. 20 
οἵ ἴπ Αὐ᾽βίοϊεϊς ΗΠ. Αὐΐτπαῖ, ΠῚ. ο. 7. ΥἹ. ο. δ.. ψιὰ 
Θομηοίδευὶ Αἄἀποῖαί, αὦ Αὐ]δβίοίοῖ, 1. Ρ. τά. 426. 684} 
σου ζοδι 



ἘΡΙΜΕΤΕΒΟΜΝΜΊΙ. ΧΧΧΥ 

68[, {αθηὶ δυου]τπιηι ᾿πίθρυιιση ὙΠ] ΟἾβοπα8 ποίαθ δά 
ΑΡρο]οπ. Ρ. 875. 54. ἸΠδθῦι. Ῥαγίομπι οἰτ8 οἰξαντ, 

εἰΐαπι ΠΗ ΚοΊλι5 ΕἸρΙδί. ΟΥΠν Ρ. τοι. Οἷἱἱ οππὶ Πο-- 
τηΐηὶ ΡΠ] πιο π]5. Δα ἀοσῖ Παθοὸ νεῦρα: ,. τάμα δί1-- 
.γ 0118. ἰηθαϊπι5. τη ΒΙ10]. Ῥαγ 5. “6, σϑοίθ τ] Ὑἱάθον 
ΘΟΠΟΙ ΘΓ. ποά Θροὸ ἀθ πος Τα ΧΙ οοσγαρῆο τηοπαὶ 
(Ερϊ5ι. Οὐἱῖ. ρ. ὅ7.), θίάαπι Βπππκοπίο ἱποορηλίιιπι 
ζαῖ586. 

Ῥαρ. ο85. ν. 320. Ααα. Ἡδηπο ῬοΙΡΙ. ἃ» 1η1{, 
καὶ ἔπλευσεν, πεντηκοντόρους ἑξήκοντα ἃ ἄγων. καὶ πλῇ- 
3ος. οὐν δρῶν καὶ γυναικῶν, εἰς ἀριϑμὸν μυριάδων 
τριῶν, καὶ σῖτα κ. τ. λ. 

ἡ Παρ. .995: Ῥεγρθιαπὶ αἸοϊίαν, δἀιθοίγιιπι ἑτοι- 
μοπειϑὴς ἄθε856 ἴῃ Γιοχίοο Θομποίἀθυὶ, χα 6 Νίοείαθ 
Αππαὶ, 11,11. οἰϊαγιί, Εἰ οοπέγατγίο Ρ. 397. ἀθδβί δά-- 
Ἰϑοξίνιιη στενώδης. απο, ἃ ϑομμθίάθιο οἰηὶ 5511; 
σοΙημχποιποχαίατ ΓΕ ρ1ϑΐ. Ὁ. 5ὅ. 

ΧΑ Ω 



ΚΧΧν} ἘΡΕΣΕΕΟΕ ἼΕ: 

ἘΡΧΙΕΤ ἊΕΌΝΜ,. 
ΓΟΝΈΑΝΕΝΟ 

ἈΠΌΙΤΑΜΕΝΤΑ 

ΑΡΡΕΝΏΙΟΕΜ ἘΡΙΘΒΤΟΙ ΑΕ ΟἈΕἈΙΤΊΙΟΘΟΑΕ. 

Γ 

Ρ ας. ΕΠ]. Ψφο 19. Ἰλοπιοβέμοποϑ “πρὸς Μακάρτ. Ρ 

1071; ὅ. τῇ ὑστεραίᾳ ἢ ὧν προϑώνται. ἈΠ εῖδκῖας (Υ οἱ, 
ΧΊΥ: τ408.): » ΟΟΥτοχὶ ἢ ῇ. [Ρυὸ ἢ]: Ἰάθχῃ εϑὲ δὸ 5) 

ΕΝ αἰχιδϑοῖ, Ζῇ ὑστεραία ταύτης τῆς ἡμέρας. ἐν ἢ ὧν 
 αροϑ ϑιντρεν θραπι ΤΆ οΥ 1δσΐ. 1 ,),κΚ5. οαρ. 1. Ρ. 554. 
»6(4. πιθαᾶθ νυ] ἡ ἢ Ε ὧν σρ. εἴ Θχθιιρ!5. οοπῆγπιαΐ {{ε 
᾿Ἰορδϑηδαιη 6586... Μογίδϑα δϑὲ Τὰν Γ]ΟΥῚ σοΟΥΓΘΟίΙο. 
νογιββίπια ἰΐθηι 114, ἡπαπὶ Ἔσργοπιϑιξ ἰπ ΤΙ ]66 ϑτάθος 
1,γ5. (01. Ἱ. Ῥ.- 885. Β.). Οἰἴΐαμδιν 101 νογρα τῇ σρο. 
τεραίω ἤ οὐνήγετο « 6 ΤΠ, γϑῖὰ ῥ. θ50, 95. δααϊίαψαο αγ!ο- 
Υ8: » Δ. ῇ εἰνήγετο: Του ΐαβ88 ΠΑ ομδς ΠΘοΘβ8ᾶ- 
ἐδ ἢ ἢ ἀνήγετο. “ 

Ῥασ. Ὁ, ῬΑ ῬΌΟβί τερατωδίω α446 γορϑη ὁ 
1 Εγιρο τα τῆν Ῥαυϊΐευ πορθοΐδιη μυστηριωδία ἃ 
000]. Τπιοῖδη. Ὗ]. Π᾿. Ῥ. ὅ8.. 

Ραρ. τθ. ν. 54, Πέμπτης ἴῃ πέμπτῃ τηὰϊδη πιη 
6686. ἴδηι οδγίππι δ, ταὖ πθπιὸ ἀδ θοὸ ἀπ ἴαγα Ροδϑιὶξ 
Ἰάδιαψιθ τὶ Ρἱασιογαί. Μηπ8. Ὀδυίαπι Ὑ]ΔΘ ΠΣ 
4ποα ϑομδοῖδρο ρᾶρ. 17. ν. 1. Ῥίδοι} Ιερϑγο ἰδίας ἑκά 

στοις. Ἐμρο ἱποίάδραπι ἴπ ἰδίας. ἑκάστου. Εἰοηΐη 

βοῦῖθα (ο΄ 015 ϑίσογπι. βυ]] αθὰ8. ος Θὲ ου ΠΌΤΟΝ 
βου ρίαθ Ῥθύβᾶθρθ οομίμαιξ, Ογαθοϊίαϑα 8 ῬΑΡΙ ΘΙ 5 6' 
αἰ γι ἀμ, 81Ὸ Βεοϊνιόμες οἰδαῖϊα5. ἃ Κόθῃϊο δι 



ΒΤΡ ΟΜ Τ ᾿ὸ αἱ, 11: ΧΧΧΥΙΙ 

᾿Οτερον. ΟοΥῖπε. Ρ. 108.- [1.. Β. Ῥ. 956. Γ1ρ5.1 ποτί τε 

χοὶν κοινοὶν εὐκοσμίαν καὶ ποττοῖν ἴδιον ἑκάστω δια- 
μονάν. ἑκώστω οαϊῃ οαγθαΐ Ἰοία δι βου ρίο., Θ ΘΗ Εἶν τσ 
γίείαγ. 8564 οὔπὶ Παθο βου θοηί ϑέοθαριιβ δα τη ΔΠῚ15 
ὨΟΠ 51}. 1ρϑῖιπι Ἰοοττα ᾿ΠΒΡΊ]ΌΟΕΤΘ ΠῸΠ ῬΟΒ511Π|ι. ἢ) 

Ῥαρ. τ9. "οί. Ἐπ581 οοπορᾶο, δἀϊθοϊνυσι ἡμιτέ- 
λειος ΠῸΠ ΔΟΥΘΥΒΑΙῚ ἀπαϊοσίαθ, ἴδυποπ ἴῃ ΠΙΟΠΎ 510 
Ταῖς, ργαθίοσο ἡμιτελεῖς. 5) 

Ῥαρ. 5ο. ν. δ. μιά, σιιαθ8ο, 1ρίέθ᾽ ἤοο 
ἴοσο εἰδὲὶ νι 2 Οταπῖηο ράγαμ ἀπηῖοα ἐγαοίανιι Ὑ1]- 
Ἰοϊξοττ5 τορσοῖι ἄδοτιι. ΝΌΠΟ Θμΐπὶ Δα νοοαΥ ΘΠ; 

Π ὯΡῚ ΠΟῚΠῸ δάθβϑο γϑὶϊθῦ: ππη ΘΧΡΈΪ , ΠΡῚ ῬΓάΘ5Θη- 
1ϊα δἰ Ῥίαπθ πϑοθϑβασα οϑϑεῖ. Δρο ]οηῖιβ ἔμοχ. ΠΟ-- 
ΤΠΟΥ, Ῥ. 500. ᾿Αργέτῃ δημῷ ..-- ἀργῆτα δὲ κεραυ- 
νὸν, λευκὸν καὶ λαμπρὸν, ἤ τὸν ταχέως διϊκνούμε- 
νον. τὸ γορ ὠργὸν σὶ τὸ ταχύ. ϑῖο Οοά. Δ5.. 8δεὰ 
ὙΠΠοϊδοπαβ Ἰορὶς ἢ τὸν ταχέως Διὶ κινούμενον. 
Τὸ οομίγαυο θά ϊπι5 ἀρ δὸ ϑοπο]αβίοβ δα Ἡυποσ. Πα. 
Δ, 4758. παδοξ: Ἴδη ἐστὶν ὅρος ὑψηλότατον Τροίας. ἔστι 
δὲ καὶ ἑτέρα δὴ τῆς Κρήτης ἀπὸ Ἴδης τῆς τοῦτον 
(ψιθιηπατη 7) δια ϑρεψάσης νύμφης. ἴπ Οοάϊσα Ἰαρηατ: 

τῆς τ' διαϑρεψ,. τὶ 415 ποι νἱάθέ τῆς τὸν Δία ϑρεψ. 
οὐ ψ, ΤΟΒ ΘΠ] ΠΠΠ 6558 ἢ 

Ἀ) δίοθϑοι εαϊίομεθβ, οεγίθ Οδηθυϊααθ, ἀαΐρι5 οἴπατα 
Κορδηΐι5 πι8ὰ8 οδϑέ, παροπὶ ἀαίίνιη ἑκάστῳ. (ὐοΥ 15531-- 
ΤΠ, ἴα 16} οϑ΄, ἔδεος αἴτοασπα πιοάο οοηδίγαι. ιοην- 
51π|8 Ηα]ῖς, Απΐ. Ἡ οι. [. ο. 68. τὰς ἐδίας αὐτῶν ὀνομασίας. 

ἘΠῚ 4]. ἐδίους. 80801. δά ΤΠδοον. [αγὙ]]. ΠΠ. ν. 48. τοῦ 
ἐδίου (τια]α οαϊε. Β οἶδὶς. δίου) ἑαυτῆς μαστοῦ. Ο΄. ΜΙ. δ. 

ἊΑ) ῬΒοίπ8 Τιοχίς, ο, 56. ᾿Ζμίοποι, κυρίως ἡμετέλειοι αὖ-- 
γι λοί. οι] αβπθσιιβ. δα ἢ. 3. 6. 11. 586.: »» Ῥοϊοδὲ ἀπ] θην 

» ἸΠπιργοβδα Ἰοοῖίο Ἰοοπη ΠαΡοσα, πὶπ]]ουλῖσιτι5 ἔπ ΠΊΘῚ 
»» ΠΙΕΒΥΟΠΙΙ δὸ ῬΠΑΨΟΥΙΠΙ ἁτιοϊουγϊἑαίο δἀάπιοοῦ, πὶ βου τ 
» Βᾶτὰ οἱ μὴ τέλειοε αὐλοί. Αἀάαϊε 4ποάπ6 ἩδβυοΠλι5: 

»ΖΤίϑεται δὲ καὶ ἐπὶ ἄλλων μὴ τελείων.“ ---- Ρ]ιοεῖτι 
“ Τιοχίο. ο. 276. ΠῈαντέλειον. ὁλόκληρον. Ο. ΗΠ. δ. 



ΧΆΧΧΨΥΠΙ ἘΡΙΜΕΤΒΌΜΝΜΊΤΙ. 

Ῥαρ. 20. ποί. Τατο ϑομδθίδγιβ καν .... συνετέθη 
(αδίμν. ἢ ---- [ἡ ΕἸ ρἰϑίοϊαθ Οὐ οαθ 1 ἰρϑίθηβϑὶ θά Ἴθπ68 

ἡ 

Ἅ) Ὅυδς 111 Ἰοοο πιομ! ἄθ οοηβένποίΐοπο ρμαγέϊοιϊας κἂν 
(6ἐεὲ, φέξαπυδῖ). οὐ ἱπάϊοαιίνο, αἰ ΒρΠ θυ νἱάθο ὅοι- Ἀ 
ΒΟΥῚ ΛΡΡρομαΙοΙβ 1π ὡἷο7ι. “ἰζσοια. δδέογαι, Ζοῖέ. (1810. ; 
τ. Με]. Ναμη. 1925. οοἷ, 2960.), 4πὶ 1Π|ὰ1πὼ δῖ οομδίσαϊ 
ῬΌβδ586 πεσαῖ, ἘΠ 1 Βίαπογο 4αϊἄθμν υἱξοβαα ἀϊοὶξ Ὁ 
Τα ΟΡ ΠΟΙ ΙΟΠΘΠΙ, 4π|ᾶπι 510 ΟοΥτίοιξ, αἱ ροϑὲ γηραλέος 
Ῥοπδί, 0, τὖὸ νΠ} 50. 5] ΟΠ ΠΠΙ ἸΠΤΟΙΥΌΡΑΠΑΙ, 564 Ρπη- 

οἴσπῃ. (ΕὙΤΟΥΘ ΘΑ]ΔΏ1 δουρὶ! σοηιπρα.} Ιᾶπὶ ραγίϊοιι- 
Ϊατ χἂν νϑ]εῦα ἀϊοῖϊΐ, ποὴ καὶ ἐὰν, 564 χαὶ ἂν, 586π- 
ΒΌΠΊΘΤΙΘ. 118501 ΟΠ παπο: πολ ογωΐξ ἐιρίώδ, μοέμέ8-- 

βείφίμθ χπογὲ ἀρίαέθ ργονδϑοίζου, ἩἨο βδθηδβιι5 αὐ Ῥομ 8 
δ1ζ, σοί Π0Ὼ δϑὲ ροδίμοι5: Π81Π1 ΔΟΙΠ1ΘῚ] ΟΑΥΤΏΠ15 8460 
ονίαπαϊδ, αὐ ΒΙΔΠΟΤΟπΙ ογθάδηη ψ6] 50] οθοϊδμὶ ουἱρᾷ 
ψα]ρατ πὶ ᾿πίογρη ποίη θπὶ τϑάϊπηεστε μηδ }ιι1588. Οὐοτ- 
Ῥᾶτα τ1}|: ΟΥΠάροσαθ ΒΡ ρυδμιηθ ΧΙ... αἰοά 5111]- 
Ἰτπια ᾿πέουγορϑίιοσθ οἰδαα αν, 864 ἰαίομι 1116 ΘὨ]ΡΆ1, 
51 ατιὰ εδί, ποῖ νι θην ΘΟΠΊ]51886: ΘἀΙ ΠΌΤ 65. ΘΉΪΤα 
ΑἸΠοΙορίαθ Βἰορηαμῖοα. οἱ ὙΨΡ ΘΟ] απα μαροπὲ οὐ σὸς 
ἕην, κεὶ ϑᾶνε γηραλέος; Ουοά «αἱ ἴῃ Βτυποκίδηαθ 
Ἰοοιπ βουρίασαθ σονοοαγο νοϊδέ, 1η6 νἱχκ μβαρεθι το- 
Ῥιυρπδπΐθμ. [Ϊ}ἢ ἀρσαίΐμια ὕθπβουῦ, ἀπαθὰδ ψοοῖθτι8 11 
τι πᾶ] ΘΟὨΪ πα ΠΟἔἿ5, οοΥτὶ σὴἑ κανεδίκαξζε, 56 ηβυα 16. 6586 

Υ αἀϊοι: δὲ "αγῖβ {ιρωζούηγυ δινσε γεϊγαςίαβδοέ. ἨἩϊς 
ΔύΔΟΥΟΥο 501: Οτιαΐα Ἰπατοῖπτη ἡ ΝΕ στα, απο οΧ 
γηγίπο 584 115 οοηδίαΐϊ, [Ι͂ἀἀθαπὶ 111π4, απὸ Ψεπθυεμι 1π- 
αἀἸοαντ ῬαΟΠΤΙΟΥ 6 ΤὰπῸπ6 οἱ Μίημοσνα. [ἃ 81 γείγα- 
οἷαί, Του 818 15. Ῥυδοιηιηι ἀἀγ6 ἀδθοΐ ἀπ΄ ΠπΠΠΟΠΙ δὰ 
ἽΜίπεοῦναθ, ϑεᾶ ααϊά Ποῦ, 4πᾶε80, αὐ οἰἐπατ β τ] δ τῇ. 
᾿Αὐϊαάποη ἡ Ποποπάτμι ρίζαν, αποά οχηπε5 δα] ἀογτηΐ, 
κἂν ἐδίκαζε Πάρις, 1. 6.γ7 ᾽ξ ΟΡβοροθιβ ψερῃξ, θέξαπιδξ 
ἑἐμαϊοαγοέ βαγί5. Ἐθαίαπα 46 Οα]οπο εἴ Τ Ποιὰ Μίαρ. 
(δηβου 5δῖο: ...)ὲ6 ὥζογέο αὲς (ὑαΐοη, ζξόγπιοιν τρῖῦ 7 οέδέ Η 
οὐολέ παολδελεοι, αὖον τραλγδολοέηοῦ, δὲ ὅογ ἐἦπι, 
»»80 τρῖς ὅεγ Τλονιας ἥαρ., κἀν εἰ δέαϊέ αἷὁ6. ὁ1ο5886᾽ν 
»χαν 22 ἰέδεπ.“.Κ. ΟΙεδΩΐ Ἰοοὰβ 510, τιΊξ 6ρὸ οἰἶΐαν!, 16- 
δἰίαῦ ἴῃ εὐἀϊίίοηα εἴ ΑἸάμππια εἰ Βαβι] θομδί. --- Ναμο. 
αἰϊα δἀάδηη) δχϑιηρὶα Πι11τ|8 ΘΟ ΙΓ ΠΟΠΟΤ 5), 81 ἴοσίθ δά- 
ὙΘΥΒΑΤΙΠΠΙ ΘΟΠΟΙΠΔΥΘ ΤΪ]Ηΐ ῬΟΒ51Π1|: ἀΌΔΠΘ 8) σψεΥΡὰ 
οἷὰδ ΤΕΡιαΐδ115 ἸΏ] Δ ΨΈΓΘΟΥ, 6, ααδηἑαγ 15. ΟἸΠΊᾺ-- 

κ 

τὐξίξαφάμσργεααον 

ρον εκεϑεοᾷι, σης δαθραρ ας ἈρδρΑξορθόβα. ες εχε τρις ον. αὶ οστα 

-᾿ 

Σρρο. υἱὸν 



ἘΡΙΔΙΕΉΤΒΟ ΜΤ 1. ΧΧΧΙΝΣ 

». 55. αὶ ῬΠΥγπομΙ Μ9. ΟΡ ΒεΡυ αἰ 0.16 Πὶ 46 ν. ἀρ- 
παγιμαῖος Ῥοδιιΐ, Ὑἱάθο δχοιιβι οὗτος ὧν οἷἱρπαγι- 
μᾶϊος καλοῖτο. [4 σἂν ἔδοξαπι 51}. Ἰσπογο. Ρατί- 

161 ΠΠΥΠΟΥΊ ΟΧΟΙΊΡΙΟΥΙ, ἀ 556 ]ουέθπι ΒΑ Ί  αΥΤΙς 
βίη. (.».72ὲ6ὲ ἤορηρσο δν' δἐοέἑομ,“Κ Ἰηαυῖ, ,,ρὸ αἶθ86 

»» Οοποέγιμοέζονν νογξοητιέ, ξαπῆν πἰοές ᾧθεροέδον. “2) 
ΑΡΟΙ]ομ 5. ἀεὶ ϑγηξ, Ρ. 200, 31. κἂν παρὰ τὸ δέκατος 
ἣν ἡ σύνϑεσις. Ἰοάμπ68. ὨΙδοοητ5 δα Ἠεβἱοά. ΤΗθο- 
ὅοπ. Ρ. 229. ἃ. Ησοίηβ. κἂν τῶν ϑύραϑεν οὗτός ἐστε. 
50 δο. αα ΤΠ πογαϊα. Π. ς. 57. κὰν μὴ εἶχ ον ἀρετήν. 
᾿ΓΖείζοϑ δᾶ Τχοορβτοι. ν. 48. κἂν κακεῖ τινὲς ἐδε- 

πλασίασαν τὸ μ- «ἃ ν. 555. κἂν ἴσως καὶ ὁ ̓ Δυκό- 
φρων τοῦτο ἡγνό ησε. Μοάο ρῥγαβθοεββὶῦ: κἂν γὰρ λαρ-- 
νακοφόρους εἴπης. ἍΡ1 ἄπο Οὐάϊοε5. ΠΌΡΟΣ ο0]]αἰ} ΡΤῸ 
εἴπης ἀδπί εἶπεν, απο 6δρο ατπίάθηη ΠῸΠ τοριιάϊοιι. 
Ἰοαππεβ ῬΊοοαα 1π 1. ΑἸ]α11ἰ ϑγμημηϊοῖ, ἔἉ,, Ρ. 5. οσίσ. 
καν ὃ χρόνος καὶ ταύτης τὸ μεγαλεῖον ἐλώβησε. Μι- 
465, οἵμηπῖα ΧΟΡ] 6 ΒΟΥΓΙΡΙΟΥΙθ8. ῬοΟΒίουΊου 5 ΟΥδο- 
οΟἸἑα 115 βιιηΐα 0588: ΠΟΘ ΘΡῸ τππαπ8η}) δάβενοσανΐ, 810 
ΒΟΥ Ρ51586. οἰ βϑίοοϑ [Ια ΡΆ1110 Ρ]ὰ5 ([οτίαββο τϑοίθ) 
Διιϑιι5 εϑ ΗΘΥΙΠΔΉητι8, οὑπὶ δὰ Αγ βίορ]ιάπι. ΝΡ. ν. 
1156. νοὶ ο]αβϑίοοβ μαὸ χσχαποπα αὐ ροΐυΐδδε, δάεοαπὸ 
ἜΧθιρ]α ΠνΠπ5. ΟΟΠΒ ΠΟΘ Π15. 6Χ 1ΠΟΥΠῚ ΒΟΥ]ρ 15. ΡΘΕ 
γα ϊαπὶ (Ομ  ΠΟΘΥ ΠῚ 580] ΟΘΟΙ51108 ΡΟΥ ΘΒ ΘΙ δ Π1Π 
56 απ] Παΐθηι ΘΟ ΟΥ Πη]αΐα 6586 8150Ρ10αγοίῃσ, οΑἱ ΠΠπ4 
»» ϑΙἀοπάτη) δϑΐ, “9 ἱπηπιΐ, »η86Ὲ χκᾷάν, ᾳ«ποᾶ ᾿παϊοαΐνο 
»» ΘΙ ΔΟΙΙΒῚ ΤΠ ἡ] ΠΟ ΒΟ] οδοι ΠαΡοΐαν, ἴπ 118 
»» 810 ἸΟΦΌΘΙΗΔΙ ἐογημ 118, ατ|ὰ8 σταπηπηδίϊοογατη ἀοοίγπδ. 
οἷα 6 ψείθσ πὶ ΒΟ ΒΥ15. 51ι|501}}1,| αὐ ΠΌΗΟ ΨΙΣ 84 πᾶ γη 
»» ἘΒΡΟΡΙΡῚ νἹἱἀσαιΐαγ. Αἀίᾳαθρ Αρο]ϊομπῖπ5 ἀπ οπὶ Ὀ γ5-- 
»» ΘοἾτι5 Ῥοδίαιια) ἴπ ΠΌΥΟ ἴθυῖο ἀθ βυμπίαχὶ ρ. 265. 846, 
» ἐὰν οοπίαποῦνο Ἰαπϑοπάμηλ ἀοοαϊξ, ἀδὶπάθ Ῥ' 5369. 
» θοπίθπα!!, ἃιοὶ πο Ροββθ ἐὰν ΠΡΟ ἵνα ἀνέγνων. 
»ΟἿΣ ἘΠΕ τη Ῥοβίθυϊοσο ΘΧΘΠΊρθΪο {4}}1{π}, 1.6 ΠΘ50188, 
»8Ὼ ΘἰΙΔ) 1 ῬΤΊΟΤΕ οὐγανετιέ, 64] Ἴρ86 ἴπ βοάοιη 11-- 
»» ὈΓῸ Ρ. 500. “ [ὁοττ, Ρ. 500. »παν οαπι Ἱπάϊοαανο 
» ΟΠ πιηπχουϊῖ, ορα οἷὰ5 πδ8δο διιπῇ: ἐστε δὲ καὶ οὕτω 
»φαναι, π|ἄν παρὰ τὸ δέκατος ἦν ἡ σύνϑεσις, τὰ τῆς 
»συνϑέσεως ἐν λόγῳ τὴν τοῦ οὐδετέρου σύνϑεσιν ἀνε- 
»δϑέχετο. Ἰὰ πὸ ἸοοῸ δὶ ἢ βουϊρβίββεῖ, ἀθίιάθ ΠΟῊ 

᾿ »ἐδέχετο, 564. δέχεται ἀϊοεγε ἀεθοθεῖ, ς. Ο ΑἹ, δ. 



ΧΙ, ἘΛΡΙΝΕΙΒΟΌΜ τ 

δἰπᾶ δηΐϊη ΘΠ ο, ρουϊηάθ αὐ Οοάοόχ, ΠΒαρεΐ ὧν... 
καλεῖται, ἀποά ΥΥΙοαΘθεγρίθμη τπαΐαγο ΠῸΠ {π|581]. 
Οἰμθϊηο ῬΗΓΥΠΙΟ 5. ραυτοιίαια ὧν 5δθρίτι5 πιπρὶ 
οππὶ ἱπ]ΠἸοαΐνο, ἘΣ. 6. γ. ἄφινος (νἸ4. Γ,οχῖο. ϑόρποο].): 

δύναται δ᾽ ἄν τις. Ἰίειῃ ν. ορμογὴ εχίτ.: δύνα- 
ται δ᾽ ἂν καὶ ἡ μεταβολὴ ὡρμογὴ κωλεῖσϑα.. ΐαθο 
ΟἸΛΠΪ8, δ8πᾶ Ῥιΐο. 

Ῥαρ. ὅ9. ν. 9. Οαἰδ. Οοντνῖρ. Οαἰ. Νατα υἱν 
Ο]Α 551 πππι5 ἰαπ6 ἀ1οὶ γα! Οἰαἰδίμ5, ποῖ Ο᾽ αἰζιι5. 

Ῥαρ. ἀδ. ν. τά. Ἐποτιηΐ 4π|, Πὶ5. ρου]θοίί5, 
ΤΊ]ΠΙ ΟΡρΡοποσθηΐ, ψὙϑθοΓΙΙΠ ἀΡΡΤοῦῖ οἵ ἀρΡΓΟολοΓ 
(6. οοἴξια πιδιτραίουγιμ πα! απὶ ἰορὶ Θχοιαρίθτ ἱπ 1)1- 
ΟΠ πασῖο Δοδάουηΐαθ (41Π16ὰ6. ασπιη Ποὺ δδί: δεά 
Πῖσ τιδῖι5. 101 σοπηπθιιογαμάμβ Γαΐ. 51 δαΐτι 181} 
ἀἸσατπη 46 ΒΘΥ ΠΟΤ ὙἱΐαΘ ΘΟΙππηπηΐ5, (4ποίίοβ αὐ 18 
86. 6. (δέξο ζδιγμσιθ το μδε ἴθ ἃ ΡΡΓοοδθ5 εἰ 805 

πιαγὶ, αἰϊδαιι8 δἰ πϑάθιπιοα! )}ὺ αὐ ΒΟ Όμὶ ποϊίαπι 
ἀποίογιἐϑέθηι, οὴ ἄτιο ἐχοπιρία 6 βοσιρίογίθιιβ δχοϊζαία, 
45 6 Π6 β}1Π166 ΒΟΥ Π51556 θαι ΠΟΙ ἰαἰθαίαν. Κ᾽ ο1-- 
ἴαγῖπι5. Ζ)Ἰοίίογι. ρῖΐοδ. ν. Νοισίοα: ..Π τα Ἴαπιαῖϑ 
»»αρργοοδέ ἀ᾽ διιοιιὴβ ἔδπιπιθ. ΚΝ. ΪΙὴ ΑὙὐριπποηῖο Δο- 
ΒΟ} ϑερέ. δὐ 'ΤΉΘΡ. παθς Ἰεσυπίαν ; ἐφύλαττε μὴ 
συνευνᾶσϑωι τῇ γυνωικί. Οαδε Τιαροτίο ἔλα "6 1}, νἱν 
ΘΕΥΘΡΙΙ5, ΟἾΠ5. δηλ οἰ πὶ Θχ πιά πιῆ ουρα τπθ Ρ6- 
πογοϊθηαπιὶ δα 5 Ἰαιι θᾶ πο ῬΟβθαπι, σα] ῆσα 5]ς 
γΘΡΙ: “ιαΐμϑ 56 σαγάοίέ παῤ ἐιοίϊοηιομέ αὐ ΡΡΥΤο-- 
οἤοτ δ ]οοαβίθ. Οοίθγιιπι τἰὖ ἴπ ἀϊαϊοοίο, Οσδοοο- 

ῬάγΡαγα ἔγγισις, 515 ἴῃ ῬαγΙοΟΥΘ Οταθοϊίαίθ σιλήσιοι-- 
σμὸς 46 σοιέα ἀἸοΙαν, οἶδ Δ Ιοϊδίαθ πη γΟΟἱδ5 ἸΒΊῊ 

Ῥάγαπι ΡΓΟΡαηΐ. Οοηῇ, Ῥο]]αχ 1. ἡ. οἀρ. 15. Απε-- 

αἰ(οἸδία ϑίσεγπι. ΜΙ͂5, Πλησιασμὸς ἀντὶ τοῦ μίξις. 

Ῥαρ. δο. ν. θ. ἴῃ δαπάοιη οοπϊθοίιγαιι 1ποῖ 41 
ΤἸαοοῦϑῖι5. Μ΄. γἱνὶ ἤοοιϑϑῖμ Ααἀάηαιῃ. ἀπὶπηδάγο 8. 
1π Αἰπθη. Ῥ.. 90. 

᾿ 
᾿ 
ι 

υὴῇ 



ἘΒΥΜΜΕ ΕΜ. 1121. ΧΤ͵ΤΙ 

στ. -..---.-, 

ΕΡΙΜΈΕΤΈΕΤΜ ΗΙ. 
ΘΟΟΝΤΙΝΕΝ5 

Ἂ 6 ΑΙ ΕΒΆΝΟΕΙ 

ἌΡ 

ΘΟΒΕΘΟΒΙΌΟΜ. ΘΟΒΙΝΤΗΙΌΜ. 

ως. 4άχ8. ο.ὕ 39. Ληίθ ψογθα ΓΛ οἰΐαία γΠΠ]σὸ 

ἰδ ἐπνλῳ Πδοο: "ἕν οὖν τῷ νέω μανϑοίνειν εἴη 7 ΕΟ θο τῶν 

πρεσβυτέρων: τισὶ μὲν προσεκτέον, τίνων δ᾽ οαἰφεντέον.͵ 
ΠΠῸ Ρ͵ΙῸ ἕν βεσάστα (οασίϊοομηι ΆΓ15. Ῥο ι8, ἰδροπάιτ 

ἵν᾽. Ῥυδείογρα σσὲὶ τηυίαηδιιπι ἢ σιίσι. (ἰξιοσ 
ἐνταῦθα, 4πὸ6 τάετα ράοθχ ῥσο ἐντεῦνεν 4ἀαἱ, ἢ. 1. γὰ-- 
ρὲ εἰς τοῦτο: 

Ρὰαρ. 854. ν. δ. δῃγ. μοῦ 1θ1 ΘΠ οουιβ. δό- 
ποίαν, ποΐδηι [ΟΠ ΒΛΑΡ ΒΙσδμι. (ν. ἴα. Ν]]. ππιπη. 4.), 
δὴ αν βουδέτοια ταὶ γοοθη ἥλιος, 8 Βιυπηϊοηίΐο ἀπΐ 
Θδἷτι5 (Ἰ]]αΐοτθ μαθιΐατη ο556 ῬΓῸ σομπιροπαάϊο γοοὶβ 
᾿Απόλλων; πιογεοῖ τη6. τῇ παθο, Ταΐαγα, ορίπου, 16- 
οἴπι ποη ἱπποππα. δαϊππραῖ. ϑοΠοοδὲ ᾿ϑαάουῃ 178 
ποία {57), δρὶτα πππο ᾿ἰπδίτποία. Ὠτπὸ ΟΔΡΘΠ5, ἴῃ 
Οτδιατηδποουαιι ΠΠΌΓῚ5. πλ8 11 ΒΟΥ 115 γαἰθέ οδη}) πο-- 
Ζλθη ῬΓΟΡΥπι ᾿Απολλώνμος, αιοηπαιθ ἰαπάειῃ 
᾿ψήροϊονῖνδ ᾿π 6] }Πσαίΐαγν.. Ηΐδο νἱ βαθριβϑίτπθ ροβιΐδηι 
γιόθαβ 1π οάϊοα Ῥαγβ. οθδ4., «αὶ ἰδηΐιπν πο αἀ 
γοΡαμ οατῃ οἰ ο Ἐξ γποϊοσο οοηρτιπί. ἘΣ. Ὁ. Ὑ. Π- 
πρᾶσα;, (Βίγιπο!. Μ΄. 075, 22.) Φυσῶσα:. ᾿Απολλώ- 
»εος. Ο. Κέρας, (ΒΊγ πιο]. Μ. δοά, 47.) λέγεται κέρως 
καὶ ὁ ποταμὸς, ὡς παροὺ Ἃσ ολλωνΐῳ (Αυβοη, ὁ 
482.) ἔστ, δὲ τις ποταμὸς ὕπατον κέρας Ὠκεανοῖο. 



ΧΕΤΙ ἘΡΙΜΕΤΕΒΟΜ ΠΠ. 

ΔΙ ἰβαθθ Ἰοοὶβ ππυ ΘΓ Β]ΠΠπ5, Ηἰδ5 δηΐπὶ ΟἸΠΉἾΡτι5 
Ἰοοῖς Οοάθχ 116. Ῥαυϊϑίπιιθ ργὸο νοὸρ ᾿Απολλῶνιος 
μαθεῖ. βιβαιμη 50}15. (5). ἴξαδο τὸϑ οἱαγὰ ᾿ὰρ6 Ρετ- 
Ταπαῖ 116, 88 Πυ δ ηϊτοηξα5 Ἐρϊϑὶ. Οὐ. Π. Ρ. ϑοῦ. 

ἄς Δροϊοηῖ ΗΠποά. Αὐροη. 1, 1910. ποΐϑυϊ: ., ἤππο 
»» ΘΒ) « Ἰπφαέ »ἷϊὰ Ἰαιιάαὲ  Ζείζοβ δα ΠΥΟΡἢΣ. 
»» (80. ἐκ Δρύοπος Δρύοπες, οἱ περὶ Παρνασον» ὡς ῷη- 

οδιεν Ἥλιερς᾽ Δίου Θειοδάμαντος, ὃν ἐν Δρυόπεσσιν᾽ 

»»ἔπεῷνε. Αἱ ααΐδ, 44850, 68ξ ΠΟΥΤΙ8 116 οἱ ᾿πδῈ61- 
»» 1.5 Ροεδίδ ἝἭἬἭλ,ος, οαὶνεῦδαβ ἐσ δυάίασ ὃ ΝΕΙΡ6 δδὲ 

»» 1056 ΤΠΉΨΡΒΙΣΣ ἩΠποάλϊη5., ααὶ ποὺ σορποιηθη Π6- 
.» 5610 απᾶ6 ἢ) ἱπναοιτί, “ [Νοῦ ἀαθ]ο 'ρὴς ἱπνθη586;, 
πος ξοορογάία Ἰοσϑηΐϊαπι Πρ γῸ5 τηα ΠῈ ΒΟΥ ΙΟ8 ΒΙΡΏΠΠΙ 
ΘΟῊΒ, ψαίθἢ5 ΕΟ ΠΟΙΊΘΗ ΡΥΟρΡΥΐα πὶ ̓Απολλώνιος, ῬὈΓῸ 
οοπιροπάϊο γοοΐβ ἥλιος Παθογεί. ἴροαν ἴῃ Τ᾽ Ζείζαο ]. Ο. 
Ῥτὸ Ἥλιος ἰεσθηάππι ᾿Απολλώνιος. ἢ . Πΐπ5 ΓΘὶ πο-- 
“. ὕ]ατα ἀπ, [7] .,Δἀοθθηπιβ οὐδνν ἡ δέτου γϑίθυὶ Ϊπ 
»» Οαἴαϊοβο ΒΙΡΠοΙΆθοαΘ ΜεαΌτς. Ρ. 449. Ζῆτα τὸ στοι- 
»»χεῖον ὦποὸ Ζήτου τοῦ Βορέου, οὗ μέμνηται Ἥλιος 

9. Δπολλώνιος ὁ ποιητής. 501]. 1, 611. Εδάθχι ΠΈΡΙ 
“9 Είγπιοὶ. Νῖ. τ. 4οθ, 1. 58. 566 516 {Π10 σΟβποιηΐη6, 
{Ετντιοίοριια ἐἰρὰρἢῖο ἴον, ἰάᾳαθ Ρεπθ: οὗ μέμνηται 
᾿Ασπολλώνιος "ἢ «αοα 1η Ογδιπιμδῖοο Μαἰγι θη 81 
ἰαχία ᾿Απολλώνιος ὁ ποιητὴς Ῥοδίϊιχῃ εϑὲ Ἥλιος, ὭΘΠΙΟ 

Ἂ Ἡμδομκῖβ ΑπᾺ], Οὐ, Ὁ. 274.: 5 Νϑιιο δᾶμτιο Οδυ581) 
» Ἰλάασαγα ψ6] ροίΐῃτ ν 6] νο]εϊΐ, σὰν ΑΡΟ]]ομῖα5 ἈΠο- 
» ἅπ|5 ἀἸοίι5. 511 ἽΖΖλος. Νεαᾷπο 140 116 4υϊβαθδπ Ποῦ 
» ΓΘ Ἰἀ18561 ῬΖοίζαθ, σψευδαπι Πυ1π8 Ροοΐδθ 580. πο- 

» απο “Ἡλίου Ἰαυάδιηί5 δα Τγοορην. 480. πΐδὶ 80068-- 
.» 518586ε{ θϑιϊοηλπ) ΟὙΔΙΏη 8101] νοίουβ 1π (ὐαἴδ]ορσο 

» ΒΙΡΠοίμεοαθ Μαίγ, Ρ. 449, χαΐ 1άδθην σοσηοπηθη ἰυ1-- 
θα ΑρΟ]]οπΐο, Ηΐβ ἸΡΙΠΣ ἸΏΓΟΥ 88 ΟΟΙΠΡΑΥΓΔΙ15, 

» ἈαΒηΚοηῖαβ Ἐρ18ῖ. Οὐ. Πι ρ. 2οῦ, ξε]]οῦτου οπι6η- 
» αν οαπάοηη Ὑζείζεη δά Τιγοορμν, 2οϑ. δὶ ΔΡρο]- 

» ἸΟπτπι8 Ἐ μοάἴτι5 ππδ]6 νοοαίαν ᾿ΖἸλεόδωρος.“ Ο. Η. δ. 

Ἀλ) Ε οοηΐταγίο Ζομπαγὰβ Τὶ 1. ο, 958. οὗ μέμνηται ἽΠλιος.. 
σ. ἢ. 5. 



ἘΡΙΜΕΤΒΟΜ {11 ΧΙ 

ἀπθιαδὶξ παΐαιπ 6556 6 Ῥϑύυθῦβα ΠΟ δίδί 0 Π6 5151 
γαϊθη δ ΠΟΘ ὈΡΟΡΓ μι ̓ Απολλώνιος, Ἰάθοσι6 5'πθ 
{114 οσυποίΐδίομθ ἀ6] 6 ΥῚ ἀθθοι.} .,. Νοπιΐηῖβ Ταίῖο τπᾶ- 
.» 515 φαδογίταν Ὦ ᾿γασίθ Ἅ), {ππᾶπῃ τΘρθγϊξατ. Ἡλνα- 

οϑης [7] ,,5ὶ ἀϊοίῃ5. εϑ86ὲ Αρο]]ομ τ, ᾿πίε Πρότοια 
κ Ῥόδιος. Ιατι δαίθπι, οορηοηλίῃθ ῬῸῚ {πιὰ Ογδιη-- 
»»Ταδίϊσαπι οοσηϊίο, ἔλο1 6 Θδὲ ΘΠ ΓΘ Θαμάθπι 1 2Ζ6- 
»ἴζεπ δᾶ Τοορηγ. 508. Δελῴινιος μὲν, ὅτ᾽ τὸν ἐν Πυ- 
»οοϑῶν, δελφινα δράκοντα τοξεύσας ἀνεῖλε. Λητὼ βιό- 
οζοντα, ὡς ῷησιν Ἡλιόδωρος Ὁππηότε “πετραίῃ 
.» ὑπὸ δειράδ; Παρνησοῖο Δελῷίνην τόξοισι πελώριον ἐξε- 
δ νοέριξεν. ΜεΥβιιβ. δαῖτα δ|]61] οὔτι δπΐ ἈΡοΠομῖὶ 1, 

.,707.7γ) ῬΟΥΒΡΙΟ πὶ 68ΐ, ῬΥΟ Ἡλιόδωρος ΒΟΥ ηἄππι 

.9 6556 Ἥλιος.“ [πιὸ βουιθοηάαπι ᾿Απολλώνιος. 6 
Ἠ18. ΟΠΠΠΙΡ115 710 χη] Ππτ|5. ἀπ} 1{65,. τποπηθηΐο, (Οτάτη- 
ταδίϊοοβ οἱ ϑοβο τ αϑίαϑ πουπῖηα ΡΓΟρΡΓΙα Ῥ] ΘΓ απ] {1|6 ρῸΓ 
ΘΟ ρεΠάϊα ποίΐδϑαμθ ἰδοθυργαρθϊοα8. ΒοθοΓο. ἴῃ 
Ἐλγτηοίορ. Μ. Ὁ. 37. ν. 5. 8ᾳ. Ἰερυπίῃν μαθο;: Αἰαίη, 
ἡ Μήδεια -« - εἴρηται δὲ ἀπὸ Αἰαίης πόλεως ᾿Απολλω- 
νίας. ῬὕῬτο γόοθ ροβίγοιπα οάθχ Ῥαγὶβ. 2054. ἠδὲ 
δἰσπῖπι 6, αυοά ἰ6δὸ ᾿Απολλῶώνιος. ϑυ θιιγρίι 5. δά 
ἢ, 1.: ,,γ᾿Απολλωνίοίς 51] Δοίου βου ρϑιῖ, ογίαββα βῖρηϊ-- 
» ἤσαγο γόο , Αθάθϑπι 8110 πουπὶπθ ἈρΟ]]ΟὨΐ δι 6556 
.» ἀἸοίαπι, δυΐ Ιασοπάτη ᾿Απολλώνιος, αἱ ΑΡοΟΙ]οΠῖτ5 
.) ΑΥ̓δοηδυ Ποοσατη δαοίου ἢ οἰϊεΐαν ἰδ ϑι15.ἦ Ἀ) Ὑγὴ- 

ἐν Ἐπ᾿ νευρὰ ἘΠΞΡδμΙ: ,, Τα]ο νοῦο ποίη Ἵλιος, οἷ, 
»» ΑΡο]οπῖο Ῥοθίδο δαπιποίμι) πΟΡῚ8 ΔΠΡὶ Πιβήϊιδηι 
» ὉΘΟΌΥΤΙΙ, ΑἼΤΘ Ιρ8] ἀΔομπαίμπι, α«ποά ΒΠοάΙ, βδογὰ 
» ϑιοίέ ὌΤΡΘ, ἀϊῃ νογβαΐα8, ππᾶδ οορποχηδηΐημ 2 1ο- 
»» ἰξώδ. ΟὈτπμ  Απ ἔογίθ αποᾶ  “ροδίοπῖο, 801]ανὶ νο-- 
» ΟΔΡΌ]Ο, ΑἸ} πδτιτὶ ο8ι Δ ἀδηΐαπα {πο ΟΡ Το] ερτί- 
» ἰαΐθιη. ἴδ η)86 Ο]ΑΥ 551 πιὰ} ἨΠΠπ8 6 Ρ]είδαθ. Ῥοείδυτι τ 
» 651 ΠαΡΙΐι8 ἘἙδίδθου οααϊάοπη π|6 ἴῃ ἰαηΐα [πὸ ΠῸΣ 
»» ῬΑΥΤΩ ΟΠ σαγο. 9. Οὐ. Η͂. δ. 

Ἢ) Αοοράαϊ ἐχαυϊ βία ΤΕΥ ΣΒΟΝΙ ποία δα Τγοορθν. 
ν. 208. ν». 4γδ. ΒΡ. εα., ΜΏΠΕΥ., ᾳπᾶθ 8ἱ ρυΐι8 δαϊία 
ἔυϊδβθέ, οἴηηθβθ ΒΌΒΠΚΟΘΙΜΙ ἁΠογισηάαε ἀπριτοίίομ 8 



ΧΊΥ ἘΙΡΙΜΕῊ  υν ΠῚ 

ἄδατητιβ πδο αν 8} οσοαβίοπο 80 Π0114  οη, δα Ἡσμι. 
4101. ([Χ.) 408. οαὐϑουσαι (Θοα. αἰϑουσται) δὲ αἱ ὑπὸ 

ἥλιον καταυγαζόμεναι στοαί. ἴπι Οοάϊοε τοροχὶ ὑπὸ 
. ς δ τς “ 

σ΄. 1.6. ὑπὸ ἡλίου, Πποπ ἥλιον. ᾿ 

ἴοΉθτο ροΐογαίῖ, οἶἾΝεαὰε Ηδα5, “9. Ἰπα4υδ ΙΓ σγάθος 
ἀοοίι5ϑ:πιι5 (οομῇ, Μα]οίζεπαν, ρυδείαί, δά Ἐπ:ΙρΙ. 
ῬΒοΘη185: ἢ. ΧΙΝ. ΧΥ.) .,ποαπο Ηε]οάοτιι5. ἴ416. απ 
» 418. ΠΑ ΔΙ) ΒΟΥΙρΒ511, νΙΧΙα 8, 41 ροίϊπευ 80Ὑ1- 
Ὅῦογε. μοοὰ5 δδὲ ἀρῃμᾷ Αρο]]οπίπη ΠΠ|, 7γοῦ εἰ 707. 
» ΒῸΠ 5 ΠΕΠΑῚ 1Π: 60 Ταδιάδῖ, ατιοά σοΐογεβ ταχυγφράφοι 
» 5016 (ἥλιον) εἰ Αρο! ἤπεπι ( “2 πόλλωνα) οοάσθπι τηοάο 
Ὁ» γεν! δθαμπΐ σζεος, ν 6] σων, οἱ ἴῃ Οοά. Ν1ι. 1. Βα θρῖ5 
»» ἰαοΐπιτη οδῖ. [18πῈ 4ὶὰ σνεος 5ουϊρίαμῃ ογαΐ, ραξαρδηΐ 
»»ἤἥλιος Ἰεσὶ ἀεθεσο, πὶ αὰὸ {4]]εραπίασ. ἽΜλιος εϑῖ 
»Ἑποίου ΠΌ]]ὰ8. 9. Ααᾶ, δἀτίου!β ᾿ρϑῖπ5 ποία Ὁ. 296, ΒΡ. 
Ὁ Ὁ: 



ΡΜ γι ΧΥΥ 

"ΡΜ ΤΠ ΜΨΥ. 
ΟΟΝΤΙΝΕΝΒ 

ΝΑΒΙΑΒ ΓΤΡΟΤΊΙΟΝΕΒ 

ΟΑΛΡΌΤ ΧΙΝνΝ. ὈΙΟΝΎΥΒΙΙ ἨΑΙΙΘΟΑΒΝ. ὉῈ΄ 

σΟΜΡΟΘ: ΒΕ ΒΘΕ: ἘΧΟΒΈΕΡΠΑΘ ἘΣ ΠῸ- 

ΒΌΒ ΡΒΑΒΒΤΑΝΤΙΒΘΘΙΜΙΒ ΟΟΌΙΟΙΒΤΙΙ5 

ἨΒΗΜΟΘΕΝΙΒ5. ΝΌΜ. τοϑ5. (ΕΟΤ. 1856. ΒΈσΤΟ 

ἜΤ 50.) ἘΤ 25γ.. (ΕἸ: 281. ΕΠ. ΠΕ Τ 50.) 
ΒΙΒΙ ΘΤΉΗΕΟΛΕ ΒΕΟΤΑΕ ΡῬΑἘΒΙΘΒΘΙΝΑΕΝ 

ΨΕΤΕΞΒΙΒ. 

ΩΡ. σι. ρι τι. οα. Τοῖβά. Οοαά, τῆς οὐν)φωπίνης φω. 
γῆς καὶ ̓ Νρίμθνοίῃι μηκέτι τ-- ΟΥ̓ 1550 ἃν 10 αἱ. 

ἱ Ἰδια. νι τὸ. Οοἀά. ἃ καλοῦμεν ςο χεῖο ---- 816, 
ἃ, ποι ὥς. Βαβίϊπι8: .. Ηδθο βογρίαγα γἱθοίαν αἰίθη- 
οοἷἴοπα ἀἰρσηα.ς. Υ΄. τηεὰ ἰὴ Ἠρογδηπὶ Αὐἀμποίαί. δά 
Ίροι. Ρ- 708. εἰ Ηεϊπάοτί. δα ῬΙ]αίοη. ΡΗΔεαγ. Ρ. 579. 
ιοπγϑῖτιϑ Ηαὶὶο. Απί. ἤοπι. ΝΠ. ο. 1. οχίγ. πρέσβεις 
ὠπεστάλησαν ἐπὶ τούτων τῶν ὑπάτων εἰς Σικελίαν, σι- 
τον ὠνησόμενο; καὶ παρῆσαν ἐκεῖθεν ἄγοντες, ὃν ὃ τύ- 

ῥᾶννος ἔδωκε δωρεάν. ἨοΙδκῖαδ δα ἢ. 1. Ρ. 1945. ᾿.: 
»» ὃν 46 τηδὸ ἄδαϊ, ῥτὸ νυ σαν! ἣν. τϑαϊέ δηΐπι αὐ σῖτον; 
, ΠΟῸΗ δα δωρεῶν, ὉἼΡΕ γοῦ. ἢ. 1. Δάνογθα! 6 ἐδ, βρης 
ἡ βθαπδ, τγαΐϊμῖο.“. Οἰηπίιπη βογιρίανα Πἰρχόγατη, 
ἣν, ΤΟΘΕΪΠΘΙῚ ροίογαΐ, τὲ νοῦ ΤΠ Οδηβου ἐσ εἰοτ' 
Νόμοι Ῥμηοΐ. Μ᾽ δὲοίποῖς 1Π| 5. Ὁ. ο525.0. Ἐπιβάς πὶ 
ϑΕΠΟΙῚ5 651 ,Χαπορβοπεῖϑ Ογτορ. ὙΠ, δ; 56. ἑστίοφ, 
οὐ οὔτε ὁσιώτερον χωρίον κ' τ. Δ. ἘὉΡῚ ἡυδὰ ΑἸ ρτὸ οὗ 

έ 



4 

ΧΗΩΥΙ ἘΡΙΜΕΊΎΒΒΟΌΝ τν. 

ΒαΡοηΐ ἧς, τηδηθβίο οὐΐαμη δϑὲ 6 σἰοβϑδοηαίε. [68 
Τιαἴ1η15 ν. ΒΕ πθιηδηι. δα Γ,αοΐδηΐ. Ῥ. 558. οἱ ὅδο. 

10ιώ. ν. τ0. Οοάά, ποιεῖται τελευτ αἴον. τῶν δὴ 

στοιχείων ΤῈ τὶ 

Τριά. ν. 17. Οοάά, διά φοροι δὲ αὐτῶν. 
Ραφ. 73. Ψ. 4, (Οοά. 1τοϑδὅ. κοϑ᾽ ἣν τῶν μὴ Φφω- 

γηέντων ὧ μὲν --. (σα. 2077. καὶ ἥν τῶν. μὲν (Βε-- 

δίμιι5: » 510; 1816. 4) Φωνηέντων ὦ μὲν ---ὄ. ῬοΥΙδδᾶορα 
οοπΐπδα μὴ εἰ μέν. Υ΄. [ηὰ, γαθοῖξ. δα Οτερογ. Οο-- 
τὶη ἢ. 

Τρία. ν. 5. Οοαά. ὁποίους ΝΕ ποτέ τινας ---- 

᾿Τρϊά. ν. Ὁ. 54. Οοαα. ῥοῖζον, ἢ ἢ μυγμὸν ἤ σι- 
ὙΜμ ὃν ἢ τοιούτων τινῶν ἄλλων ἤχων δηλωτικοὺς ἃ δ᾽ 

ἐστιν ἄμοίϊροα παύσης Φωνῆς ---- 

101. ν. 8. Οοδά, ἠχεῖσθϑα, καϑ᾽ ἑαυτά. διὸ δὴ 
ταῦτα μὲν ἀφωνά τινὲς ---- 

Τρία. ν. 9. αὶ τη Βοιβκὴ δα! θη ΡΘΥ ὉΡΟΗ͂ΒΕ 
ἰδ6 προ! ροπξδιη ἰοοτ5 Θχοιαϊξ, τι Οοάά. ἰοβίπιν, Πὶδ 
αίάοηι βοριρίασαο γαγὶθίδίθιϑ: οἱ δὲ τριχῇ νείμαντές 

σε τοὺς πρώτας καὶ στοιχειώδεις τῆς φωνῆς δυνάμεις, 
φωνήεντα μὲν ἐκώλεσαν, ὅσω «καὶ καϑ᾽ ἑαυτοὶ ἐκ φω- 
γεῖται --ο. 

ΤΙρϊά. ναι. Οοά. το8. μετοὶ μὲν τῶν φωνηέντων 
αὐτὸ ἑαυτῶν κρεῖττον ἐκφέρεται --τ- ὈΟὐοά. 2977. 
οαμ βουιρέαγα νυἱδαΐα ΘΟΠΡΥΈΤΪΕ. 

Ραρ. γὅ. ν. 2. Οὐοάά. οὔτε τὰς ἡμιτελεῖς Φω- 
γοὺς --- - ὟΥ. Δρρεπά. αὶ 6511 ἘΡΙ5ι0]. Οὐπῖο. Ρ. 19. 

1ρτά. ν. 56. Οοαά. μεθ᾽ ἑτέρων δὲ ̓ἐκφωνεῖται. 
δι, Ψ. ἅ, (οαἀά. ἀριθμὸς αὐτῶν ὅστις ἐστὶν, 

πη ῖ5515 ὁ οἱ δ᾽. 
Τρδ]ά. ν. δ. Οοά. το85. πολλοῖς παρέσχε. Οοά, 

5077. πολλὴν Ζαρέσχε. ᾿ 
Τυϊὰ. ν. θ. Οοαά. εἶναι Ὗ πάντα τῆς ᾧ. στοιχεῖα» 

ϑ'πθ τὸς. Ὑτν, 
Τυϊά. ν. 8. Οοἀά. οἱ δὲ» καὶ τῶν ΚΣ. 



ἘΡΙΜῈΤΓΒΟΜΌΕΝ, ΧΗΨΙΙ 

Ραρ. γά. φ. 2. Οοά. 2977. 5011τ|5 Παθοΐ γρ. τε καὶ 
γ εω μετρικῆς.. 

Τρία. ἀσαθὸ μαρϑηὶΐὶ εἰ δὲ βούλεταί τις. Ηος ν6- 
γὰπι Ραΐο. Ὗ. ΝΥ γιϊθηρβοὶι. δα ΡΙιΐάγοι. ἀθ 5. ΝΟΥ. 
Ρ. θ8. οἱ Β΄. Α. ὙΥοΙἢ,. δὰ Χοπορδμοηί. ἩΕΙΙΘη. Ρ. 118. 

Τοϊά. ν. 4. Οοαά. μήτε πλείους ὑποθεμένους 
ενώ, τοὺς τῆς κ΄ τ΄ δ. 

Τυϊά. ν. δ. Οοαά. φωνῆς ἀρχαῖς, τὰ (8ἰπθ κω) 
συμβ. αὐτοῖς λέγει» ΠΡΊΝ 

]Ιριά. ν. 7 --- ἴο. Ἐζᾷρο ἴῃ Οοα4. 5ἷς βουιρία [ε-- 

ϑαπίατ: ἔστι δὲ ταῦτα τὸν ας. ᾧ, δύο μὲν βραχέα, τὸ 
ξ καὶ τὸ ο᾽ δύο δὲ μακρο, τὸ ἡ καὶ τὸ ὦ, Ὑ δὲ ὀἴχονα, 

τὸ ὦ καὶ τὸ, καὶ του καὶ γοὶρ ἐκτείνεται ταῦτα καὶ 
συστέλλετα;,;, καὶ αὐτῷ οἱ μὲν ἤδη δέχοονο, ὠσπερ 
ἔφην ---. 

Τά. φιιι. Οοάάα. καλοῦσι. , Φωνεῖτωι Ὑ οὐρ ταῦὺ- 
τῷ πώντα, τῆς ἀρτηρίας συνη χ ούσης τῷ πνεύματι -- 

Ῥαρ. γ8. ν. 4. Οοὐά. πλὴν καὶ τὰ μὲν μωκροὺ -- 
Τρϊώ. ν. 5, Οοάά. χαὶ τῶν διχρόνων ἃ μωκρῶς Ργὸ 

ὁσώ μ. 
Ιριά. (οά. τοδ8ὅ. τη816 σετῶ γ᾽ μένον. 
Τρία. ν. δ. ἴπ Οοά. 1085. ἀθεβὲ τε ροβὶ ἐξ ἐπο- 

κοπῆς. 
Τϊά. ν.Ο. Οοά. 5977. πνεύμο τ Ῥτὸ πνεύματος. 
Τδίά. ν. 7. Οοααά. ἐκφέρει ΡῬτο ἐκφέφεσ ὦ 
Τρϊα. Ὁ. 10. Οοαά, καὶ τὸν τοῦ πνεύματος οὐκ 

οὐ πιοκόπτει τόνον ----. ἴδ ῬΟΒΙΘΓΙΟΥΙ γαγιοίαίθ υ. ποί. 
δα ἘπγΊρΙα. Οτοϑί. ν. 581. Ρουθ Ρ. 1θ2Ω. δά. 1,|05. 81]-- 
ον, οἱ Εν αγαΐ, 84 ϑορμοοῖ. Απίῖρ, Ρ. 165. εα. τηϊη. 

]6ἱα. ν. τι. Οοαα, ἢ βραχέως, οἸχῖδβδο τῶ. 

Τυϊαά. ν. ι5. Οοά. 3977. σπανίζει ΡΓῸ σπαδονίζει-. 
Το. ν. τ, Οὐ44, τὼν μακρῶν πῶώλιν εὐφωνό- 

τατον --.- ᾿ 
Ῥαρ. σθ. ν. τ. Οοαα, οἰγοιγομένου τε τοῦ στό- 

μᾶτος --: 



ΧΊΥΣ ἘΝΥΜΕΈΒΕΟΌΜ τὺς 

Τρία. ν. 5. (σά. 9977. ̓ ἀναφερομένου Ῥγὸ ἄνω Φε:- 

ρομένου. ὕϑε οὐρανὸν τηᾶγσο Οὐαϊοῖβ 1980. Δαάδβουῖς 

Ῥίπηι παρε τὴν ὑπέρωαν Φησί. 

Ἰοῖα. υ. ὅ. Οοαα: δεύτ. δὲ τὸ ῃ, ἡ, διότ, τε κάτω ----- 

1Τυϊά. ν. ά. ἀκόλουθον ἄδεβὲ τη Ὁοά. 9977. ; 
“016. Ψ 5. Ῥοϑὲ αἰννονγομένου αἴὰθοὸ (ΟΠ. ἴπ5ε-- 

ταηΐ τοὺ στόματος. 

Ρὰρ. 77. νι τ. Ὁοάδά. στρογγυλίζεται γοίρ, 

οἸαἶθ80 τε. Υ. Δρρϑπά. δά Βαϑβἕ! Εἰ βίο!ὶ. Οὐἴξο, Ὁ. 18. 

1ρϊά. Οοάά. καὶ περιστέλλέτα, τοὶ χείλη ---. 
Τοϊά. ν.5. Οοάά. ἔτ, δὲ ἡττὸν τούτου τὸ ε (510) ----, 

Ὧδε οοὐππιαία!οη6 γοοιτη ἔστ, οἱ ἔτ, ν. ποί. δα ὅτε- ; 

δογ. ΟσΥΙη ἢ. Ὁ. 90. 
11. ν. 4. (σαά. γινομένης ῬΥῸ Ὑ ενομένης. 
1δίά. ν. 6. Οοάάᾷ. ὀδόντας τε καὶ ἡ κροῦσις 

τοὺ πν.- 
1ριώ. ν. 8. Οοαά. ΩΝ ὑ- 
Τά. Οοάα. οὐδέτερον μὲν εὔμορφον, ἥττον δ 

δυσειδὲς τὸ εἰ (519) Ξ--- 
Ιριι. ν. τὸ. Οοαᾷ. καὶ τὴν πληγὴν ῬΤῸΟ τὴν δ σλο 

Ῥαρ. 78. ν. 3. γοὶρ Ροϑβί ὀκτὼ 1 αἰ θοθα5 Οοαά4. 

«668. 

Τρϊά. ν. ά. Οοάά. διπλᾶ δὲ ἕ τρία» τὸ ὁ καὶ τὸ ἔτη -: 

1θ1μὶ. νοῦ 6, (σαὰ. τὸ μὲν τῇ διοὲ τοῦ ὃ καὶ τοῦ σ, σ, 

τὸ ἕ Ζ διοὺ τοὺ "ἢ καὶ τοῦ σι, τὸ ὲψΨ διὰ τοῦ ππκαὶ τοὺ σ--α. 

10ἱά. ν..ὃ. καὶ ἀόρὴ ἰδίων ἴῃ αὐαθόβι5 Οοαά. ἀδδ5ΐ. 

Τοϊά. ν. . Οοάᾷ. δὺ εἴν. 
1ρ1τα. (ἰοά. 1986. συλλαθαῖς “σαραλαμβανόμε-, 

νον ἕκαστον" τούτων κρείττω --- Θοά. 307. συλλ.- 
πωραλαμβανόμεν ον ἕκαστον" τοῦτ ου κρείττω πὰ 

Τρία. ν. 15. Οὐ4α. βαρυτέρους τόπους συνάγ. (5ὶς, 
ϑῖπα αὐτῶν.) 

1ρια. Οοαά. φωνεῖται ῬΥο ἐκζφωνεῖτοι» 
Ἰυϊα. ν. τά. δή «ὐϊὸ τινα ἴπ Δ’ΡοΡα5 Οοαά. 4668. 
Τρῖα. ν. τ5. Οοαα, ἱστωμένης ῬΥὸ οὖν σταϊμένης. 

Ι 



ἜΠΡΥΝ ΕἸ αὐ ἀν. ΧΤΧ 

Τρ. ν᾿ χθ. Οὐ44. συν χούσης, Οὐλῖ8818 γΟΟΙΡ τι 

τὸ πνεῦμᾶ- 

Ἰρδιί. ν΄. 17. (οεᾷ, πιεσϑώτος, τοῦ δὲ πνεύ- 

": διοὲ τῶν ---. 
ΟΡας. Το. ν. τ. Ορά. τη8. τὸ δὲ ΐπ Ρἴο τὸ δὲ γ. 

τ΄ ᾿7δία. ν. 56. Οοάα. τῆς γλώττης ἄκφως ὠποῤδι- 
᾿ πιζούσης ---.- 
ἵ, [Τοϊώ. Ὁ. ΕΣ Οὐσία. τ᾿ μ. γλώττῆς προσ ομένὴς 
᾿ἄνω πρὸς τὸν οὐρανὸν ὅλης. τ΄ θὲ πν. διαὶ μέσων αὐτῶν 

᾽: ᾿ Φερομένου Ἔπττν 
ΠΣ ΜΑ͂Ν ὲ 9. Οοάάή. . λαμίβανει τὸν ψί ῴον τῶν ἡμι- 

Φωώνων, ἐξ ἑ ἑνὲς μὲν τῶν ἡμιφώνων. --- " 

ἃ Ῥαξ. 80. ν. 4. Ῥτγο καὶ εἰ πλεονάσεις (οαά. ἀκηῖ 

καὶ πλεονάσοων. 
]Ιὑτα. ν. θΘ. Οοἠά. φωνῆς ἀδεῖς 

Ἰθἰά. ν. 7. Οοάά. τίνες σπανίως ἐχφῶντο τς ἣ 
7Ιυϊώ. ν. 8. Οοἀά. εἰσὶ δὲ. οἱ καὶ ἀσίγμους ὁλας 

αὐ δος (519) ἐποιοῦντο. --- Α΄λῦο σατοπὲ γϑῦθ 15. ατι86 

5.4 {1ΠῈ ἜΠΠΗ͂ΔΗΝ δηλοῖ ὃ δὲ τοῦτο Πίνδαρος  Ξ: ἄνθρωποι. 

Ραρ.8ι. νι εἰδὴ απίϑ δρσλῷ ἴῃ Ο(οά. τη85. ἄφε8ι. 

Ραρ- δῶ. φ΄ 5, τὶν απίδ συριγμὸν 1014, ἀεοϑῖ. 

Ῥαρ. δό. νι τ. Οοά. 1088, εἰσι ἡ ναΣ ττὶ: 

Τρϊά. ν. δ. Οοἥά. ἀμφοῖν τὸ αὶ καὶ τὸ το 
ΤΙΟτεί. ν. 4. Οοἄά, φωνεῖται ὕτὸ ἐκ νεῖτ αν» 
1δίώ. ν. δ. Οοἀά. χειλῶν. 
Τυϊώ. ν. σ. Οοαά. 9. εσμὸν (810). 

Τδια, ν. 9. Οοἰα. ψιλότεοίν. (510). 

Ῥαρ. 8ά. ν᾿ τ. Οοάα. οὐφων 'ῶν γφαμμώτων. 
Τοϊά: ν. 5. ρα. τρία δὲ ἄλλα ἄκρα λέγεται», 

. τῆς γλωττης. ἀκ: δ. ὑπ 

ἀῤία. ο. ἀν Οομα. κ τοὺς μετεώρους δ.» ἔπει- 
το ὑσὸ --- 

Τυϊά. ν. 58. Οοαά. οἱ ποῤῥ ,πιζομένης ῬΥό ὑποῤῥα 
πιζομένης. 

Ἰρίώ. ν. 0. Οοαᾷ. κάτω Ρῥῖὸ αὐτῶ. 
Ἀκὰκ 



Ἑ, ἘΡΙΜΕΤΕΟΝ τν. 

Τϑίὰ. Ψεῖθα τὸ τ καὶ τὸ 5 καὶ τὸ ὃ ἴῃ ἀνα Βοτι5 
ἀδϑαηΐ. 

Ιδιώ. ν.η. καὶ απίθ ταῦτα 1ῃ ΔΉ οΡτι5 ἀθοϑί. 

Τρϊά. ν. 8. Οοἀά. γὰρ αὐτῶν ἐστιν ὑῆν-- 
Ἰδῖά. ν᾿ 9. Οοάά. συξυγίοω τ ριὧν γραμμάτων ἀφ. 
Τρία. ψιχι. Οὐο44, οἰνιστ. πρὸς τὸν οὐρωνὸν ὉΥῸ 

κατῶ 
Τρία. Οοὔδ, ἐγγὺς τοῦ Φαφυγγος. ῬΒυγπίομαβ. 

Ρ- 22. Ῥαχνν. Ὁ φάρυγξ οἰρσεγικῶς μὲν Ἐπίχαρμος λές, 
γε," 0 δὲ ᾿Αττικὸς ἡ φάρυγξ. 

Τοϊά. ν. χ5, ΨεΥθα τὸ κ καὶ τὸ χ, καὶ τὸ Ὑ Ὑ ἷπ ἀπὸ 
Ῥοθιτι5 ἀδϑιηί. | 

Ιοἰά. Ῥτο οὐδενὶ ταῦτα Οοαά. ἄδηΐ οὐδὲν δὲ 

οὐδὲ ταῦτα διαῷ. κ' τ΄ λ. 

Ραρ. 85. νι ι. Οοαᾷ. μεταξὺ ἐμφοῖν τούτων. 
διά. ν. 8. (οάά, δεύτερα δὲ, ἑ Ὡσῶ μέσα" 

ϊα. Οοα. 1986. κακιστῶ. ὅσα Ψιλῶς: ὍΟὐοά. 

2077. κάκιστα: ὅσω ψιλά. 

Τδἰά. ν. 4. μόνην ἴῃ δτη θΟθῈΒ ἀεεϑῇ. 
Ἰρίά. ν. δ. Οοἥὰ. ὥστ᾽ ἐγγύς που τελειότ' ερ δ΄ 

εἶνα; ἐκεῖνα. 



ΡΟ ΦΑΝ ΟΥἿὟ ἝΞ 

το Ὁ ΑΙ 



Ά 

Ρ᾽ ΛΆΟΘΌΜΕΝΤΑ ΡΙΔῚ 

1: Θωμῶ τὸ Μαγετῆι ὑπόθεσις τὸ παρόντος ὁφώμωατοε: 

Βουλόμενος ᾿λρισοφανης σκῶψαι ᾿Αϑην αἰους οὐδικίου καὶ 
συκοφαντίο. καὶ τοῖς Τοιούτοις συνόντος, καὶ διὰ τοῦ- 
7Ό πλουτούντος ,΄ 'πλώττει πρεσίβύτην τιν γεωργὸν 

Χρεμύλον τοῦνομῶ δίκαιον μὲν ὄντα καὶ τοὺς ἌΠΟ 

χρησον; πένητο δὲ ἄλλως, ὃς μέτα τινος 2 αὐτῷ 
οὔποντος ἐλϑὼν εἰς ̓Απόλλω ἐρωτᾷ περὶ τοῦ ὺ ἰδίου πα!- 
δε, εἰ εἰ χοὴ τουτονὶ τρόπων χρηξῶν ὠμελήσαντα αἰδι- 

κίας ἄντιποιεῖσαγαι.» καὶ ταὐτὰ Τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδεύ- 

εἰν" ἐπειδήπερ οἱ μὲν τοιοῦτοι ἐπλούτουν, οἱ δὲ τὸ  οὐγο- 

ϑὸὰ πράττοντες πένητες ἦσαν, κοϑάστερ αὐτὸς οὗτος ὃ 
Χρεμύλος. 
ὅτῳ θὲ ἐξιὼν ἐντύχῃ, τούτῳ ἕπεσθαι, καὶ ὃς γέροντι 
ἐντυγχάνει τυφλῷ (ἦν δὲ΄ οὗτος ὃ Πλοῦτος) καὶ αὐκοσ 
λουϑεῖ κατὰ τος μαντείως, μὴ εἰδὼς ὅτι ὃ Πλοῦτός 
ἐσ, δυσχεραίνων δὲ ἐπὶ 3 τούτῳ κα ἑαυτὸν ὁ ϑερα- 
πων. μόλις, αὐτὸν ἐρωτῷ, τίνος ἕνεχῶ τούτῳ ἀκολου- 
ϑοῦσι, καὶ ὁ Χρεμύλος λέγει αὐτῷ τὴν μαντείαν. ἔπει- 
τὰ μανθάνουσι 4 παφ ̓ αὐτοῦ Πλούτου, ὅς τίς ἐπί, καὶ 
ὅτου χάριν τυφλὸς ἐγεγόνει παροὺ σοὺ Διός" οἱ δὲ α ἀκού- 

σαντες ἤσϑησών τε καὶ βουλὴν ἔσχον ὠπαγαγεῖν αὖ- 

᾿Εχρησεν οὖν αὐτῷ ὁ ϑεὸς σαφὲς μὲν οὐδὲν, 

τι Θωμιᾷ τοῦ Μ.1 Τῦὰυ) 
ΠῸ]α5 ἀΥδιτθη!] διτιοίογ ἐπι 
φτοβθαπί τ ρμοία ἘΠ4, 10], 
«απ ῬΥΟΧίτη6 ῬΙΔΘΟΘββΙ 5561, 
Θωμὰ τῇ Μαγίςσρε σύνοψις τξ 
σε βία ᾿Αριςοφάνες Ἀαὶ τῆς τὸ 

δρώμωατος ὑποϑέσεως, Ροβὲ ϑμᾶτ- 
ταῖδιῃ 47 ἐδέορ μαι νιίατη οἵ 
σοπηοοαϊδα ΟΥἽ ΒΊ ΠΟΠῚ ΤΟ Χ 51-- 
γϊοῖταν, Ἢ ὑπόϑεσις τὰ παρόν- 
σὸς δρώματος ἔ ἔσιν αὕτη. ἃ χω1- 
γ8. μαίεϊ 10 Βαα, Ὡογίλ εἰ 
Αμοίεγὶ, ἴπ 4α]ρῈ5 μᾶρο ἀϊ- 
σαΐθα, αἰαπα ἱπίουναι!ο ἴοη- 
ΘΊΟΓΡΘ δηΐ βοραγδΐα, 

2 Αὐτῷ] Οτεάϊάουιξ δ᾽ατιῖϑ 

αὐτὰ. [τυδῖσα: «ἰαἴϊντιηι, “αἱ 
γοπαοδί, 40 τηϊο]θοίο ψ 0 
58 0518}}ν 0, 510 ΔΙ] παιάο ρο-- 
πππΐ ΑἸΟΙ, τιῦ ΘΟΠΠΙΝΙ νῖ- 
οι ΟΡἶτο νι δαΐιγν: ὁ τῷ ̓ Χρε- 
μύλῳ ϑεράπων, 1ὰ οδί, δ ὧν 
σῷ Χρεμύλῳ ϑεράπων, ἐν 68 
Ολγεπεγίο δογνηϑ,) Ολγοπιγίξ 
8670 115: ἢ τοῖς Δικαιογένες 
παισὶ κληρονομία ῬΤῸ ἢ ἔσα 
σοῖς Δ. σ. κὰ. ϊοαεοσε-- 
γιῖδ ἐἰδεγογεην ἢιαεγεαϊίαδ. 
Ἐχτάϊτοβ εἰἰαμπι ὙΓῸ5 ποη- 
παηαπαπχ οί μάθοὸ 1ο- 
αυσδπαιϊ γαΐϊο. 

5 Ὑ2τῳ] Οἰπμο5 Εαα. δηϊ1- 
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“σὸν εἰσ ̓ Ασκληπιοῦ, καὶ τῆν τῶν ἀρϑυλδῷᾷ ϑερωπεῦ- 
σα, πῆ! σιν. καὶ, ἵνα τὰ ἐν μέσῳ παρῶ, τας τὲ Του 

Βλεψι ἥμου ἀντιλογίας καὶ τὴς Πενίας αὐτῆς, οὐπή- 
γαγόν ἘΘΒ υτον οἰ ἘΠ Ὁ τ Ὅδὴ καὶ ὑγιὰ ἐπανήγαγον 

οἴκαδε. "ἐπλούτησάν τε ἱκανῶς. οὐκ, αὐτοὶ μόνοι; ἀλ- 

λά καὶ ὅσοι βίου χοήςου πρόσϑεν ἄντε χιόμενοι πένητες 

ἤσαν. Ἐπιγέγοαπται δὲ τὸ δρᾶμα, Πλοῦτος ᾿Αρι- 
ἵ φοφαίνους: 

ἘΝ 48. δὴ 

ΤΊ μεβύτης τὶ τὶς Χρεμύλος, πένης ὧν τὴν οὐσίαν. αφ.- 

κνεῖται εἰς Θεοῦ. ἐπερωτᾷ δὲ τὸν Θεὸν. 5 πὼς ἐν εἰς 
ἔκδηλον αἰββρόν τε μεταστοίη βίον. τοιόνδε δὲ ἐ ἐγγεγύη- 
ται ἢ χρησμός. χρὰῷ γοὶρ αὐτῷ ο ὁ Θεὸς ἐξιόντι, Του νοῦ, 

τούτῳ ἐπεσθαι, ῷ πρώτῳ 6 συντύχ. Καὶ δὴ τυφλῷ 

καὶ γέροντι συντυχῶν εἵπετο, σλήθων τὸν χρησμόν. ἤν 
δὲ Πλοῦτος οὗτος. ὕστερον δὲ πφοσόιαλε; χϑεὶς αὐτῷ 
εἰσώγει εἰς ᾿Ασκληπιοὺ, ἰωσόμενος αὐτον τῆς πηρώσεως, 

καὶ οὕτω πλούσιος γίνεται. ἐφ᾽ ὦ δυσχερανασα ἡ 
Πενία παραγίνεται λοιδορουμένη τοῖς τουτο κῶτορ- 
ϑώσασι. πρὸς ἣν καὶ διάλογος, οὐκ ἀφυῆς γίνεται; 
συγκρινομένων τῶν “Φαύλων τῆς Πενίως καὶ τῶν 
Πλούτου ἀγαθῶν ὑπὸ Βλεψιδήμου καὶ Χρεμύλου, 

Ταμι Παροῖ ἀεοοπίδπι; ἔκδηλος 
βίος ἰμτιϑι ϑίττη : Π60 ααυδαναΐ, 
τοιόνδε δὲ ἃ ἐγγεγύη τας ὃ χρὴσμμός, 

Τὺ χιδτοσ δ ΔἸ1α 18 ΒΟΠ 5118 [0-- 
Τὸν ΓΆΡ1118, δὶ ΒΟ εοίοΣ: τοί- 
ὄνδὲ δὲ 7 ἐγγυᾶται ὃ χιϑησμός, 

ἄϊδε τέτο. 6 ΠΕ ΘΟΥΥ ΕΧῚΣ Λτι-- 

δίογεδ: ἴῃ 8841. Αγ. ἐφ᾽ ᾧ 
δυσχερόάνασα. 

4 ΤΙαρ᾽ αὐτὰ Πλ.} Τία νε- 
ἴοχοβ "44. τὩ8}} εγαΐ Θατι5Ά 6, 

ἙΦῸΣ Λίχεβζοστίβ Ἰηβεχεχεὶ αὐτὰ 

τὰ Πλέτα. 

5. Πῶς ὧν εἰς ἔκδηλον εἴο. 

ὶ Ἐδριϊας ὈϑΓτ πὶ δοσιαῖθ οοτι- 

ψεηϊαπΐ: Ππ810 101 ΠΟ ἀδ 56 

ΘΒ γεπν}τι8. ΑΡΟΙ]Π πο, 564 
ἀθ ΠΙΙῸ εἰ αδάτιο τ ΟΥ̓] 18. Πηιι-- 
απ 5 σοπβηἘ{ : δὶς ἀπιθ οἷ 

«Ζγἱδιορἤαγιες (Οχανηγιδίϊοτι8, 

εχμπι πράπθ ογαίῖο βἰχιιοί τς: 

ΧΩ αὐτῷ ὁ ϑεός εἴς; Ἐααὶ- 
δόμι ποι ΔΘ πὶ 5Ο]πιμ 1Π6586 
γε }}15, 566 ρυδείου θα ἀδἤσουο 
αὐϑϑδπὶ ὨΉΗ] Ρεγβιδάθο. 

Ὁ Συντύχῃ} ἔπη ἴῃ πο- 
ἀπ πὶ 16 οἱ βοαιθη! Ατὐριι- 
τηδηΐο, ἀ{Π||οπιήτιδ πὶ “7»ἰ.- 
δορλαηῖς (γαυηιη ]ο1 περι- 
τύχη, Ῥγαδίογα αι ΒΠ4, ΠΕ, 
(ὦ. ϑίμθ ποσοβϑαίε. (ἰοα1} 

Ν Ἂ ὦ 

}), 



" ΔΒΟΌΜΕΝΤΑ ΡΙΚῚ " 

7 πολλῶν τε ἄλλων ἐπεισρεόντων, ἐν τῷ ὀπισϑοδόμῳ 
τῆς Αϑηνῶς οἰφιερώσωντο Πλούτου ἰνδώλματω. Τὰ μὲν | 
οὖν τῆς ὑποθέσεως τοιαῦτα. Προλογίζει δὲ Θερούπων 
δυσχεοοίνων πρὸς τὸν δεσπότην, ὅτι τυφλῷ καὶ γέροντε, 
κατακολουθεῖν οὐκ ἠσχύνετο, ᾿ 

ἐ ΔΩ ἢ 
Ετερα. ὑπόθεσις. 

᾿ , 4 ͵ ΄ ΕἸ λ κι 
ΠῚ, εσβύτης τις Χρεμυλος πενήφ ὧν καὶ ἔχων υἱον, κα- 

« ς Ὁ τὸ ’ ᾿Ὶ 

τανοήσας ὡς οἱ φαῦλοι τοτηνικαῦυτω εὖ πράττουσιν οἱ 
Α Δ ἊΝ 3 “ “«“ 7, 

δὲ χρήξτο! ὠτυχουσιν 5 ὠφικνείτοι εἰς Θεοῦ “χρησόμενος, 
,ὕ ἘΣ ᾽ὔ Ε ᾿ς ν 

πότερον τὸν παῖδο σωφρόνως ονω)ρέψειε, καὶ 8 ὁμοίον, 
« τῶ ΄ 9, ) δ“ 4 τον ᾿ 

ἑαυτῶ τοὺς τρόπους διδάξειεν, (ἦν γον οὗτος χίρηστος) 
ἊἋ γήραι « 4: ,ὔ ’ Ἵ ἢ κ 

ἤ φαυλον. ὡς των φαυλων τότε εὐυπρογουντων. ἐλθὼν. 
3 ΔῈ ᾿ “Ἤ ἰ 9) 2 3) ὝΙ 

οὖν εἰς τὸ μαντεῖον, περὶ μὲν ὧν ἤρετο, οὐδὲν ἤκουσεν" 
Α »»Ν ἴω Ὁ 5 Α “ Ϊ 

προστάττε, δὲ αὐτῷ ., ᾧ τιν; πρῶτον ἐξίων συντυχῇ» 
᾽ ῳ Α δ οι ’ 

ἀκολουθεῖν, 9. καὶ τὰ λοιπῷ ὡσαύτως, 

Αἰπδέεγιι5 
τύχοι. 

7 Πολλῶν τε] Μαῖϊπὶ δέ. 
ἮΔ6 ραγυϊουΐϊαο Τπεααθηΐοῦ 
ςοπἕαβδο. 

8 Ὅμοιον ἑαυτῷ τοὺς τρόπους 
διδάξειεν ζπέγιεην έἐέμσιν ἑΐῳ 
ἐποίϊέμεγοί, τοὶ ἐμϑέζιες ογα-- 

χε, τὴς πιογίδως δερὲ δἐπυϊξ 
ἐνακαέξ, απὸ πιά 8 δὲ ἐπυργοῦιι5. 
ἘΠΠ.πὶ δα ππαροὲ μογαπδιη 
οἸεσαμπίεπι διδάσκειν Δοοίδ8{1- 
νὸβ διμηρ! Ἰοἱἴου. δ 50 50618 : 
διδάξαι νεὶ διδξασϑαε (πάη 
ἴῃ [15 ἸΙοφποπ} [ον αι} 15.ΔοΙ.- 
ψἱὶ Μεάπαμπο νἱνῖιι5. ἐδὲ ργὸ- 
ταΐϊβοιια ) ποιητήν: ἑππέχ, σοφὸν, 

γενναῖον " ἐπ ογπανείο ἐγ ετι- 
εἰοψιεθ, 8δὶ. ἐρδέ δὸ π2}16}}8 
ιαιραγὲδ, δἦμε αἰλεγὲ ἀέφηιοηε 
ὁγιεἰζοχιείτεγη, ἐγασίαϑ,, οὐοονδν 
τὲ ψιειὲδ ροξίέοοδ, αγέ ἐφηῖ- 
ἐαγεἶξ ρογἐέτε8 αἱ, νοΐ δαρίοηςε 
οἱ εἰγοπίμις,, αἴας αἄξο ὧο-- 

συντύχοι οΐ περὶ- ὁομεῖο γοααογο ροδέαην,, Ὄφιιῖ-: 
ἐαπαϊ δοζογέοτν, ϑδωρίοηυξεη,, 
δι γρηζίε. Αρυά “165οἠέποην, 
1)14]. 1. δ. 56. ῬόΥΙΟ]65. ΠΠΊ105, 
ἑππέας μὲν ἐδίδαξεν ἐδενὸς χείς, 
ρᾶς ᾿Αϑηνωέων. Ἰη060 ζ, 4, να- 
τιαία Ῥαπ]ππι βίσ ποῖ γα ἄ1χ6-- 
ταῖ, Θεμιςοκλῆς τὸν υἱὸν ἵπ-ὶ 
πέχ μὲν ἐθδιδάξατο σοφὸν εἶναε, 
καὶ ἀγαθόν. ἡὐιᾶγο ἀἸβοου ΠΟΥ Ὸ 
ο Προ, αἰγὴν ΨΥ 18. 1π| 
7μιοίατιὶ ϑουιμϊο 81} Ρ. 2. 
ἀπο νυδαιαν, δέδασηε παρα- 
λαβὼν λίϑων ἐργάξην ἀγαϑὸν 
εἶναι. δὰ ἢλοηῖας ἤαι δεν 
διόχσκα. Χεπορῆ. ᾿Απομιν. τΥς 
Ρ. 408. ν. 50. σκυτέα διθάώξα- 
σδαί τινα. ἢ τέκτονα, ἡ χαλ- 

πέρ, ἢ ἱππέα. «Αγ δίοιν πιο 
αριι ϑέοδ. ν. 88. ν. 44. Πολ΄ 
λοὶ ἀδιτηϑέντες ὑπὸ ῥητόρων τοὺς 

υἱὸς ἕὔτορας διδάσκασε" ῬΤοΥ- 

5115 τ|ῖῦ “ἔγεσίασι. Διπαϊ. τι, δ. 
ήθ8. Ἐρ. 4. Εἰ βέλει τὸν σεαῖδαι 
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᾿Εδιδώχϑη ἐ ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Αντιπαάτρου, ὠνταγωνι- 
ζομένου αὐτῷ Νικοχαρους μὲν Λάκωσιν, ᾿Αρισομένους 
δὲ ̓ Αὐμήτῳ, Νικοφώντος δὲ ̓ Αδών, δι» ̓ Αλκαίου δὲ Πα- 

σιφέῃ. Τελευταίαν δὲ διδάξας τὴν κωμῳδίαν ταύτην 
ἐπὶ τω υ ἰδίῳ ὁ » ὀνόματι; “καὶ τον υἱὸν αὐτοῦ συφήσαι ᾿Αραρο ὅ- 

τα δ αὐτὴς τοῖς Θεωταῖς [5 βουλόμεν ος. τὰ ὑπόλοιπα ὕο 

δι ἐκείνου καθῆκε. Κώκαλον καὶ Αἰολοσίκωνα. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ 
ὑπόϑεσις δ Ἰώμβων. 

Μαντεύεται, δίκοιιος ὦν, σις καὶ πένης, 
1 μεταβαλὼν, πλούτου τυχεῖν δυνήσεται." 

᾿Ἔχρησεν ὁ Θεὸς, συνωκολουδεῖν ᾧπερ ν᾿ 

᾿Ανδρὶ περιτύχῇ. Το Πλοῦτος ὀπτῶν εται τυῷλος. 
Γνοὺς δ᾽ αὐτὸν, ἤγαγεν οἴκαδ᾽, ἄλλους δημότας 
Καωλέσας μετασχεῖν εἶθ᾽ ὑγιάσα; τοὺς κόρας 

διδάξαι ῥήτορα, Παῦλε. Ολα- 
χ λυ» ἔα ΡΒ ΟΟΠτ8 Θ1,. 7, λογ:. 
ΜΕΤ, 5590. Ἐ. εἰ ἐπκοριένη ἡ 

οὐλητρὶς εἰς τοὺς Βισάλτας ἐδ,)- 

ἐχξε πολλὲς αὐλητώς. 7. ρα. 
Τ. τ. Ρ. 8οά. Β. Ἦσαν δὲ τι- 
γες, οἱ παρήναν παλαισὴν διδοῖ. 

σκεσϑαι. ΑἸ1ᾶ βιιρ ροα αθι 1 
51ΠΠ. 115. Ζ0, γρφόα ἐν υν 
ἡαΐϊαΐαο 5] οοἴα Ρ. 5). ΔΛά 
Ῥαβδιναη ΟΣ 181} ἐλανυνῆν 

1ᾶρῃι Ἰοαπεμάιϊ πηοάπι5: “΄ροΐ- 
ἤοιΐον. τιτ. Ρ. 173. τραφεὶς 
παρὸ Χείρων κυνηγὸς ἐδιδάχϑη. 
1, εοίαν. Ἰοαύοσπι. Ὁ. 274. Δ. 
ἡ ξχεν μιετγωρολέσχης τε διδάσκε- 

σϑαι, καὶ τὴν τῶν ὅλων διωκόα μη- 
σιν καταμαϑεῖν. Νεο 1,αἴπῸ5 
Ῥίσιτι Οὐ δθοι ΠῚ ΤΟΥ ΘΙ 1}}}- 
ἴαν], απο ἃ 77εγοῦγο 4. .1.0͵1-- 
δίαρηι. Ρ. 227. ἀἴβοοβ δοοιγᾶ-- 
ἴιπ8, 4πᾶπὶ 40 Ζἤεγαίάο δὰ 
ηαγιίαί. ντ, 58ἃ.." 
᾿8. Καὶ τὼ λοιπὰ ὡσαύτως } 

ΤιΡ αν σπτΐ, απὸπηὶ ἰαοἀοθδέ 
δδάδθνῃ τἰδθιῃ. τἰοχαη νογΡὶ5 
ἀοδουίδοτο: πο πο} 1σ ΠΥ, γ8- 
1: 41 Πντι} τ15 ἀΥ ΘΠ ΟΠ ΡΥ -’ 
ἰδ, {πιὸ 5110 11 ΘΟα1οο ΤῈ- 
ῬΌΓΙΟθ ἴθι, 61}}}} δ᾽ Πα σοπ-- 
ΑἸΠΟΥΟ, ΟΠ] 4π86 1Π διρ6- 
ΥΊΟΥα Ἴ8ηι {πεγαμΐ ἸΘοΐά. 

10. Πλ. δ᾽ ὀπτάνεται  Ηοθ 
ῬΥΪοσο85. ΒΑ ΠΟ 68 Ρεδοία]ε- 
γταπί, Ἐ)6]ονῚ δ᾽, απιομίαπι οἿ- 
0550 σι ἀεραῖιν τηεῖχο. Μοχ 
ιϑοαίζοεγ,, τττο εἰς ᾿Ασπληπιὰ δ᾽ 
ἀπήγαγον " «πιο γ]ασοι ; (δι- 
ΟἾδὶ φοίογοστῖη. ποὸη Οἰΐει-- 
αὶ Ἰατηθτι εἰδιιθ5. {ΠΠπὼῚ 
ἡ δ, Νουβιπι βοσιιομίοιη πη 
1π γη0611}Π} 118 11} εἰ αἴοργανο: 
᾿Αῷνω δὲ πωαροῦσ ἡ Πενία δὲε- 
κωλυσ᾽ ἄγειν" ἀἀαπάταπι ἴυ-- 
{1π|8 ΘΥῚ ΠΟΙ Ὅτ ατπᾶ5 ἰηΐοσυῖο- 
Τ658 οχρθοίδγο, 4πᾶ6 Ππηῖϊο νὶ- 
ἂο ᾿τηοάἀεαπίαγ, 



"Ἐσπευδον. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΆΑΤΟΣ᾽ 

Χρεμύλος δεσπότης. Καρίων ᾿ οἰκέτης: 

Πλοῦτος. 

Βλε εψίδημος. 

Τυνὴ Χρεμύλου. 
Ἕτερος ἀνὴρ ἄδικος. 

Ἶ᾽ ραὺς, ἥ φίλη τϑ μειφᾶκίου. 

Ἑρμῆς. 

11 ᾿Απὸ τὰ χρέος χαὶ τὸν αἷ- 
μὐύλλω)] Οτρο Οτδμηπιαίοο- 
γχαιὴ 156 η1ὲ5 ἀἸσηα, Χρέκης οἱ 
Ἰχραυύλυο, αἴταθμο ΒΟμτ ἢ}. 1} 
Οομηοθαβ πολ, ἀοροθα- 
ἅἀμπηι Δ 160 νοσανα]ο τὸ 
χϑέμος" ΜΟ] ὁ χρεικιὸς, αιοά, εἱ 
χροερμετὸν, χρεμετίζειν, κρέμι- 

σπτεὶν ΡΥΟσομε, "01 566τι58 αἷἱ- 

4πὸ Αὐσχύλος 4Ὁ αἶσχος, ᾿Ηϑδύλος 
80 ἦδος νΕ] ἡδύς" ἀπὲ ΡΥΟρΥΪΟ 
Τ)ονῖοα αι! ππ νουπ οβί 
ογπιὰ, μεκκύλος, ἐρωτύλος, ἀρ- 
βύλος, ἀπάθ ὠρβύλαε ῬΡορίου 
Παδιίοη Ἰον τίαΐθι ἀϊοῖδο, σεὲ- 

γ88 εσροάϊίαμ. οἁ]οοῖ νομᾶ- 
ἴον. 

12 Ἐν Καρὸς αἶν}]} 8510 γ6- 

ἐοοὶ, φαοά ἴῃ οαποι!5 ᾽αα, Ρνὰ- 
νὸ Ἰοσοθαίῃγ.. ἐν ἹΚαρὸς ἄτῃ. 
Ῥγονουθίτι οχ “οιπογὲ {1001}, 
278. πιᾶμανϊ, τ τίω δὲ κεὶν ἐν 
Καρὸς αἶσῃ' 46 4 οΥ πὶ [8161] 
νογρουπη Τπ16]  δοίπ τ} 00 
νεΐουθβ πίον 856 ΦΟισ᾽ δά!αητιν, 
δάσο αἵ ππΠ||5, [Ὅτ 6 νου ϑιι5. ἐπ 
Ἡοπιεγο τὰν ολαϊαν 4}1π|8, δὸ- 
46 5θμίθμίϊαγιμλ ΟἸΥΟΥ 15 

ἈΒΟΌΜΕΝΤΑ ῬΙΜΙΤῚ 

εἰς ᾿Ασκλήπιου δ᾽ ὠπῆήνγον. 

᾿ΔΑῴνω πενίω διεκώλυσεν. 

Ὅμως ἀναθλέψαντος αὐτϑ, τῶν κακῶν 
Οὐδεὶς ἐπλούτει, τῶν ὃ ἀγαθῶν ἦν τὠγαϑα, 

ἂ᾿ , 

Ἵερευς Διὸς, 

ἡ ὃ 

ΠΡΟΣΩΠΑ. ᾿" ᾿ 

Χορὸς οὐγδοίκων, 
ἸΠενία. 

Δίκαιος οὐνήρ. 

Συκοφάντης. 
Νεανίώς. 

ποθ] αΐυ5: 4πᾶ δ τὸ ἱποασπ 
Ἰοηΐον Ἔχροβαὶξ Ἰμεέσεέδεις ᾿ 
Ρ᾽757. Ἐΐπο βἰπο ἀυθῖο ρΡορα- 
πϑῖ, αιιοῦ θοηο δορζηροῦτι5 ἈΠ1-- 
τπδϑάνϑε τ, πῶ ἡ οογολ δ Ρ68--, 
δῖ10 Οἰδί 8 ΟΎ15 ΤΠ ΘΗ Υ 158. σοὶ 
τυ ρίιπι: Ἔγπαρος, αἴσιμιος. Ἔγς- 
κηρὸς βεοῖρο, ἐνθανάσεμιος μοῖρα" ᾿ 

τοιίαθαπι, Ἔγ (ρτο Ἐν νοἰπιδίο, 
ΒΟΥ ΒΟ δ: ΤΟΥ 6, 411 586ρ6. 11 
ΜΡ ΒΙΟΥ Ριι5. Ομ} 11} καρὸς 
αἶσῃ, οἷον ἐν κηρὸς μοίρᾳ, ἐν 3α- 

νασίμος μεοΐρη" νὰ. Ἔν πωρὸς 
αἰγη" 151 ἰδ Π20}), ᾳιοά ΠΡοη- 
ἴον οὐδήο, ᾿ρἰουτονῦ Ρ]078, 
4ππιᾶθ 5410 ΠΙ ΟΠ ΡΥ ἃ 80. ΠῚ6- 
Ἰτουῦῖθ ΟΡ Του σα ΠΟΡῚ5 ποῖ, 
1ἰοοῖ, Εογασα ἀπο ΟΡΙΠ]α, 
ΘΟ 1117 118 681 σϑοορίᾶ, ΔΙ 
ἀτιοίαια. 6586 ἸΟσΠΘΠΟῚ γαί]ο-ὶ 
Π6Η}1 ΟΟΠΒΙΟΣμηΐ ἃ (76 ὙΟ]. 
Δ} 16 ΠἸΘΓΟΘΠΔΥΊΟ, Ψ6] ΒΕ Ὸ 
ὙΘΟΙΘ6. 8] 586 0115, ΠΟ 415- 
αΐνρογο Ὡ1} αἰπδὲ. Ἰπάθ᾽ 
σοΥῚθ ρα ΟΘΗΊ18, 51 6116} 5165}}1-- 
ἤρανο γνϑῖ]οπὲ πα]]Ὸὺ πεὸ Ἰοσο. 
Ἰιάθου!, πϑήτιθ ρυθίϊο, ἃ γθοθη--, 
{ον α5. εἴα ἰτοαπομίαία,. 



Ψῃ. νυ. 

ἈΒΙΘΤΟΡΗΛΝΙ5, ᾿ 

ἸΞέον δ, ΟἿ: τῶ του ὃ δράματος πρόσωπο πεπλασμέ- 

νοῦ εἰσὶ παροὺ τοῦ ποιητοῦ. Χρεμύλος γοθ 11 πὸ τοῦ 
χρέος καὶ Του οἱμκύλλω τὸ ὠπαώτω εἴρηται ὁ οὐπτωτῶν 
δηλαδὴ τοὺς χρεοφειλέτας διοὶ πενίαν. 

ἐζελληνιζόμενον τὸν δοῦλον δηλοῖ. 

καὶ τὸ » Καρίων 

Καφες γοὶρ οἱ δοῦλοι. 
ϑεν καὶ παροιμίᾳ, 12 ἐν καρὸς ΓΝ ἤτοι ἐν δούλου 

τάξει. καὶ τὸ ̓  Βλεψίδημος δὲ, ἥ ἤτοι πτ γωϊψϑϑ, 0 " βλέπων. 

᾿ΜΑ͂Ι ποτε εἰς τὸν δῆμον. 

» Καρὸς μοΐρᾳ καϑεςάναι" ΟΝὲ- 
εερᾶ. Ογεϑοτ. ἘΠ5Ὶ. ΒΖ. 11. 
Ο. Ὁ. μιοΐέρος ὙΕΥΟ ῬΟΣΠΙ8 τι50-- 
Ῥγτιμῇ, ἀπιαγ αὖση, τιθ ῥοῦιι- 

41:00’; ΟΥ̓ΔΙΙΟΙΣ ΡΥΌ588. νΟΘΌΙ 
᾿Δηιυπξοοχοηῖ. ΑἮον ΖΖεογολὲὲ 
Ἰοοῖιβ., ἀδὶ ἀπ ρΊΊτοοπι χορ] οδ- 

οϊοποι Ρυορομΐί, ΥΝ αν φοη- 
τανθαΐο τπέυτοαίτι5, ἢοο Ῥδοῖο 
γοδαϊξαὶ ἀεροῖ: Κορὸς αὖσῃν, κῃ- 

οὸς μιοέρῷ, οἷον ᾿ϑωνώδα μεϑέρ" 
ἢ μισϑοφόρᾳ μοίρα, διὸ τὸ πρώ- 
σὰς μιισϑοί(όρας Κῶρας γενέσϑαι. 

ΝΙΒΗ εξ ποῖϊπι5, αυδμι (ὑαγ08 
ΤΩ ΘΟ ΠΔΧ 80 ΒΔ] 1140, 4186 ἀ6-- 
ββοοίίου ογταὶῖ, εἰ σγαν του θιι8 
ἴογο 611 ῬΟΥΙΟ 15. ΘΧροβὶ η, 
Ἁποίονθβ. διμελώαδ: Ἔν Καρὲς 
“ἵπετο τάξει" ἀντὲ τὰ ἐμ εἰσϑοφέ- 
δξε, ἐπειδὴ πρῶτοι Κῶρες ἐκε- 

σϑαφόρησαν" ατι88 ΡΥΆΘΒΟΥ 0511, 
«Πρϊαπδ διαὶ νοῦρα ΟΥ,, τι. 
Ῥ. δδ, Ο. ρτορῖιβ ἰάοι ἴπ 
᾿(Ὧ65. Ρ. ὅ2ο. ἢ. Τὰ μὲν ἂν 
μαχιμώτατα τῶν Λαρεΐῳ πρότε- 

ΓΣ ὑπακδόντων ἐϑινῶν ἐ ἐν τῇ Κα- 

φὼν μοΐρη Πομπήϊος εἶχεν ἕπό- 
εν. Δὰ νου ΒΊΗΙ 6 8} 151188 11-- 
ῬΡῚ, «απ οοποίϊηηαν Ὁ ]- 
Ἰίσαπι,, Ὠιαὐία β8πῸ, 564 Ρ16- 

᾿χδῆσπο Ἰαπιπάπη π᾿ Ο)}1α6, 
40 δγαβδηιο Ῥυδοοορία, ποῖαι 
ΤΠ τβ ν15 ϑραη θη: ἴὰ ἀ|1-- 
θὰ5 αιοάοπηηαιιθ ΕΥΤΟΣ 5. οδὲ 

Π 

α Νῖνο Δῆασπιο οΟμΔ 5511}, 
ἔδοι!ο Ρομ 51: οὐπαΐα 6 ΠΊ61-- 
βυδηὶβ οστοσὶδ δολοίἑαδέαρ ψο-- 
ον 5 αὐ ἐζογπογτέσιν ΟὈβευ νυ δ΄1ο. 
15. ΡΤ} ΟΥδμημιθί!οο ῃο- 
ἴσο ΘΟΛΒΘΒ 1605 , ἀπὸ τῶν Κα- 

φὧν, αἰξ, ἃς ἀεὶ λοιδορεῖ, ὁ ο ποιή" 

τὴν, οἷον ἐν μμοΐρῳ Καρὸς, οἱονεὶ 

δούλε" ἰα:} ᾳὐοὰ ἁὐάῖι Ρχο- 
χίτηο (δι οοἴον ἃ 86 ἴδ 581), 
ΟΡΟΥ 5 ΤΏΡΙΣ {πε|ὶ χϑίϊο νοἰαι) 
τὸ καρὸς μὲν ᾿Αλκαῦος ὅ ἐπι- 

γραρι ιατοποεὸς ἐγκέφωλον ἥκε- 

σεν. απὸ σῷ ΕΥ τῷ κάρᾳ εἰνοες 

Ραιΐο ςομοἰἀοναι τι ϑρθοίβυὶ 
πιργοίπυ ΝΟΩ Αἰ 18 οἴ, 151 
ῬΑ ΔΆΠΠ} ΟΣ, ΑἸοαθαβ., ἡπιάηι, 
(αἰ ῬμΠρρα. Μασοαομ!αθ 
γ σοι, {πὴ πάτιδ ἃ τς 

Οὐτμιτο ἀοδο ἴση, νιρα] οῃ- 
ἀ15. σα ΠΡ 115 ΡΥ Οϑοια τ, σοχα-- 
τον αἷμ. εἰ ἃ ἤἐμέαν- 
οὔο ἴθ οσμαμὶ ΠΩ ρογϑίου β 
για ν. 555. 1), νοῦ 4π|8η-- 
ἀοαυτάσμι {11 μη}14, «μιαμ- 
πηι φϑοουἄουν; ὁροτα {|| 1 
Ζίορλοσο ἘΧΡΙαπανάο εὐ ὼ 
ἴα, το ἰαημάομι, ἄον 
ἐϊδϑίθα σόοοο αὐἰά ἀράβυψει 
ΘΟΧΡΊΒΟΑΥ ροΐϊπ ον ηἱ γ δῃγνη8-- 
(ἴοἱ ὁ 6χ. ο0 ῃϊγαίσαπι; «πιο 
ἔγκαρον Δ᾽Του ΡΥ ἐθγοὐγῸ Ὀ0- 
βι:158δῖ, οδήμθ τὸ β')}} ὅ.- 
οἸαταϑϑεῖ, αὔαηλ ἴῃ “ΟΜ: ΟΤῸ 



8 ΑΒΟ ὈΜΕΝΤΑ ΡΙΓΤῚ ΛΕΗΙΒΤΟΡΗΑΝΙΒ, 
Ἀ 

Εἴσϑεσις τοῦ δράματος ἰαμβικοὶ τρίμετροι οἰκωτο- 
λήκτοι μή, ὧν τέλος. ἘΦ Τὶ γοὶρ ἄν τίς οὐχὶ πρὸς σὲ 

ταἀληϑὴ λέγῃ. ' 

Ῥυοβαγεὶ Ἰθοίϊοπεμι, οἵ νο- 
Θά τι] 0, σ]}115 ΠΆ]]Π νι η ἀπ. 1115 
10 πδι γαθοδθ Ἰηρααθ νὰ]- 
ξΑΥ1 δι ρεγογαΐ νϑβίι σι, ἐγὶ-- 
ΡῬυεγοί υὐγπΐθ. Εἰ χταΐ θηϊμη- 
ΨΕΥΟ ἴοοιϑ «οαοὶ, ἀθ απὸ 
δολοζιαϑέει; οοσὶίαβ86. ογεάο, 
Αμτῃ. τι. ο. 47. Ἐρ. 5. Πώο- 
μίαε" ὡς Ὀφελόν γε πρὶ ἔγκαρον 

ἐχϑρς ἀράξοις Βρέγμια Φιλιπ-: 
πείης ἐξέπιον κεφαλῆς. ῬΆΠΠΠρ- 
Ῥαπι «ἰΘΠΟἿΆΣῚ 81 ΠΟ Π]8Π6 
ῬευβρΊ ουιτι πὰ οϑὶ, δὲ σου ργῸ0-- 

θ᾽ 011 155: τητιαὶ., 111πΠ}Ὲ ἸΡΘΠΏ), 
ααθη αἴχῚ, Μαρεδομαι τ6- 
δε. Ἔγκαρος 1ιἰσ 5: }Π 106 Ὺ 
δία δριὰ ζγοοράγ. ν. ττοά. 
46 απὸ χηομ! οἰΐαπι Ζ δία - 
ἐλλις, τάσπι φποά ἐγκέφαλος" 
ππά6 σΟ0]Π1σ 88, ν 6] ΤΟΥ πΠ| 608 
Ἡθπιουΐοδθ, πᾶπι Ραίαραπὶ, 
νΟΟΙ5 τη11{8556 τὸ ξγκαρ 1 τὸν 

ἔγκαρον, ΜΟῚ 1 Ἰρδ0 ροῦία 16- 
ἶδδθ., δυΐ 1θοὶ ν ] 1586 ἐγκώ- 
ρα αἶσῃ. Ἰάοϊγοο, “δ 81} 
Ἡἐἐγο λέμε ΠΟῚ Ἰδπόγοι νὶ- 
ἐ10 ΡΔΥῚ ἀεοορίπηηι Καρὸς 1η- 
ἰουργεία ΣΙ ἐγκέφαλον, δολοίία- 
δέθ8 1116 50} }ρ511, ΒΟΥΊΌΟΥ 58}-- 
ἴοπι ἀθρθυῖ, τὸ ἔγκαρος μὲν 
᾿Αλκαῖος, Ηδοο ΟΡ ἴον δα α1- 
σὐίο δοΐαμῃ ᾿π6]οα586 5η 1 606-- 
τ; ἤππὺ ἃ Οταπηπιδίϊοιιπι 
τποϑίγιη Το ἐδ ηη1ι8, ὅτι (4- 
τόποι ἃ (Αγ Ὶθτ5 ΠῚ 6 τ οΥ 0 
ἀὐσοβδιῖ: πᾶπ| «πἰοὰ ϑολοί. 
 λοοογίδ οὈδουναΐ δά ΕἸα. 

Ῥα!ϊδβοί, 
θη ΠΡι5 86 ΒΟΥ ΌΣΠΠῚ ΠΟ- 

ν, 2. σΕΥΠ δϑ: εἰώϑασιε δὲ 
΄ « "-᾿ ΄ ᾿, Ὁ 

οἱ παλαιοὶ τοῖς ὅλοις ὀνόματα 
, ἘΥΘΕῚ Ὁ 2 -"Ὕ , 

τιϑέναι ὠπὸ τῶν εϑνῶν, Σύρον, 
Καρέωνα " δάάογο ἰδμίτπὶ 46- 

Ὁ 1}}185. Ρυδθοῖραθ 

ὨΔ1Π8 ΤΟΥΊΔΥΙ, πιο Ρ] στη 
1η Οτδθοΐδι πᾶ ποῖρῖι ἔχ 8}18-- 
Ῥονίαραηίαν: ᾿παάϊάσι Ῥσοξο- 
οἱἱ βυηπὶ Ζανὲ, (ἐοέαε, 7,γαΐ, 
Ῥληγροθ, ΤΠ γαάρεδ, ἀΌΟΥΌΠΙ 
508. ἔπι: 1ῃᾳ. ΟΟἸΠΟ064115. ἃΠ- 
᾿ἰααϊθ ΟΥΘΡΟΥΥΙ115. Ζ7)ὲ0γ 
Ολνγ8. Οὐ. χχχτι. Ρ. 291. Β. 
ὥσπερ ἐν ταῖς κωμῳδίαις καὶ 
διὰσπκευοῖς Καρέωνα μεὲν -εἰσάγον-᾽ 
τὲς καὶ Δᾶον. (ΟΔΥΤΟ}15 ΒΟΥΝᾺ] 
σοφαὶ μηδ π|10 δὲ ἴῃ μερλγο-- 
,,ἴ85 ΒΥΠΕΡΠΘΡ15. ἀρὰ “λεγ. 
τχ. Ὁ. 577. Ὠ. Ταἰοῖη Οδγ]ο- 
61 μιώγειρον κωμιῳδιεκὸν, Ψ6], 

τοά Ῥοείτ5 1)8]0, κω μεεκὸν, 
ΠΡΟ ΠΙ ῬΟΒ51)21 Π]ΔΠΟΙΡΙΌΠ,, 
ΕΧ ΤΡ 0]18 Π658010 ἅτ ῥγοάι- 
οἴτι) ἀθϑουιθιΐ, οἱ δὰ ἤε51- 
σηαπάιτι απο πα οί  ἰβ 5186 
πομιῖο πη) δάοοπιπηοάεὶ 1Ζ)16-- 
γέ. ΟΥ Χχτν Ῥὺ θυ ὧδ 
ἘοΥ πὰ ψΟΟΙ]5 δα θη). 61186 1}} 
Αἰσχρίων, Μιεκκέων, Βλελυρέων, 
Φορμίων. 

ιὅ. Τὸ γὼρ ἂν τις ν. 252. 
οΧχ 4πὸ ἐχὲ, 4ττοὰ ἀοεγαῖ, 1π- 
ἴθύβοσαι, Βα {π|5 ψΟΥ βιιπιτη η1|-- 
ὉΠΟΥ͂ 58, τὖῦ χηδηϊ[δϑίτπι πὶ οϑί, 

δὰ ποβίσοβ ΠὩῸΠ δχϑοίς χτὸ- 
βΒρομπαοΐ. , 



ΣΟ διλιν ον 

ἌΡ ΒΗ 

ΠΛΟΥΤΟΣ. 
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Τρέμετροε ἰχμβικοί, 

Καρίων οἰκέτης. Χ ρεμύλος. 

“" .“" ΗῚ ῳ ᾿ 4 Φ- οἰογαλέον πράγμ ἐξὶν. ὦ Ζευ καὶ Θεοι, 

Ὡς ἀργαλέον. Ὁ ϑεράπων ϑυσῷορεῖ τὰ δεσπότε ἑπομοένῳ 

συφλῷ ἀνδρί. τῷ δὲ ὡς πέπλεκτ κε ἡ διάνοια ἐκ τὰ ϑαύματος καὶ 

σχετλιασμε. τὸ γοῖο ὡς ἐπέῤῥημα ἐπαμφοτερί ἐᾷει. 

εἴληπται ἐπιτάσεως ϑηλωτιπόν. 

ἀλλὰ διὼ τὸ ἐπαχϑὲς τῶν δεσποτῶν. 
εἴρηται δὲ παρὰ τὸ ἄλγος, ἀλγαλέον. κα) ϑύσκολον τ δυσχερές. 

κατοὶ τροπὴν τὸἪ Ἃ εἰς ρ ἀργαλέον" 

ἔργον παροὶ τοῖς παλαιοῖς τὸ δυσχερές" 

ὡς ἀπὸ τῷ ἔπω ἀπύω. 

βαρὺ καὴ δύσκολον καὶ, λυπηρόν" 

} ἐκ τὸ ἔργε τὸ δύσκολον, ἀφ᾽ 

νν μίρδις κατὸὼ παραγωγὴν εργαλέον Καὶ ἀργαχέον. 

ἀργαλέον" 

ποδαλγία, ποδαργία" 

ἣ ἐνταῦϑος 

ἀπαυδς δὲ αὶ διὰ τὴν ῖ τύχην, 

Τὸ δὲ ἀργαλέον, χαλεπὸν, 

ὡς ποδαλγία, ποδαργία. ἤ 

ἐκ τῦτα ἃ παράγωγον 

Ὡς ἀργαλέον] ᾿Αργαλέον τὸ 
ἀπὸ τὸ ἄλγος ἐδιρλένς ὡς 

δ χαὶ τὸ 

᾿Αργαλέον τὸ 

ἑτέχον ἄλγους" ὥσπερ καὶ ϑαρσωλέον τὸ μετέχον ϑράσους., ' 
ἴὮ Ζεῦ. Τὸν Δέα παρέλαβε κατ᾿ ἐξοχὴν τῶν ἄλλων ϑεῶν, ὡς τὸ, 

1 Τύχην] ΛΔπίο Ἰοσεραίαν 
ΠΌΠ1Ο βθῆϑα μάχην" οἰηθηάα- 
τοπο ἃ 7. Αμϑέογο οοπὶ- 
Ῥγοβαΐαπη δὐορίανί!. Τύχην 
Φογυεί δ Ἰογιοῖγν, δογέθην δογ τ ἐΐρην 
νοσεῖ: εἱ δᾶ νυ. 31. ἐδὲ μὴν 
φίλοις ὀνειδίζασα τὰ τῆς τύχης 

ὑποδεές. Τύχαι παρ᾿" “Ἕλλησιν, 

1481 δϑολοί. Τπμγίρία. 84 ΠῖΘο. 
γ. 865. καὶ αἱ ταπειναὶ τάξεις 
τῶν ἀγϑοώπων χαὶ ὑποτεταγμέ- 

. ξ “ . ᾿ «15 
γαὶ, ἤδ) αἱ νφψηλαι καὶ ἐπεκρᾶσ 

τῆσαε Οἱ], ἀτ|ὰ5 ἀνάπιαι ΡΓῸ 
πράξεις γὙΕΡΟΒιιοΡ Αια.) τάδεις 
οἸαγο οοπῆνηα! Οοά. 1) Ο. 
Ζ)λοίο γι 8 ἀρτιὰ ϑέοῦ. ΠΙὰν- 
ΑΎΝ: βίοι καὶ τύχαι ἀνθρώς 
πων. Τύχην ἰηἴον, αὐτὰ διμααξδ. 

1 ουρυοίαί αν ἐπιτήδευμα. 
2᾽ Πα ράγωγον οἰ ργοιλέον] δμὲ-- 

εἶας, 4 15ἴα ἀοκονροῖ; παρ᾽ 

ἐργαλέον, καὶ τροπῇ ον, αἱ 



το ΑΡΙΣΤΟΦΛΑΝΟΥΣ 

Δοῦλον. γενέσθουι παραφρονοῦντος δεσπότ 
Ἢν γορ τοὺ βέλτισϑ᾽ ἢ ϑερούπων Γν τυχῇ, 
Δόξῃ δὲ μή ὁρᾶν ταῦτω τῷ κεκτημένῳ, 

“ἃ 

ῶ Ζεὺς δ᾽ ἐπεὶ ἔν Τρῶάς τε καὶ εἰ τ νηυσὶ πέλασσε. 
παρκεῖ γὼρ τὸν “Ἑκτορα ὀνομεύζων κατ᾽ ἐξοχὴν παρείληφε. 

2 Δξλον γενέσϑαι.ἢ Χαλεπα ὦ ὄντος (ῥύσει τᾷ δουλεύειν, χας- 
λεπώτερον γίνεται, ξὸὼν " Δ) ἀνοήτῳ τις δεσπότῃ ὑπηρετῇ. 

Παραφρονᾶντο:.7᾿ Ἤγεν. μικενομεένα, οὐκ εἰδότος τί δεῖ ποιεῖν, 

τοι «ἀνοητοιύνοντος “αὶ μώρξ, 4 πχρὼ τὸ εἰκὸς Φρονᾶντοϑ. 
»γαῦϑα τὴν ἔξω σχέσιν αν τα 

5. χ Λέξας τύχη. Περιφραςικὼς, ἀντὶ τὰ λέξῃ. ἢ 
σεοιροὶ 

᾿ γὼ β 

{ Μὴ δρᾷν ταῦτα.] Οὲ γράφοντες ταυτὼ καὶ πουλιῶς γράφασιν " 

εὕρηται γορ ἐν πολλοῖς τῶν παλαιῶν ὠντίγ ρείῥων τὸ τοῦτα, καὶ 

ἔςε κρεῖττον ἐκείνα. 
᾽ κ [2 

5. ἈΜετέχειν ἀνάγκη. } Πρὸς 5 τὸ ποιητικὸν» 

νβ. ὁ Ταῦτα 1 ΑΠογὰ Ἰθοῖῖο 
σαὐτὰ, «πιδηι, ΠἸοθὲ απουπῃ- 
εἴἶδπι ἔθυον σηι διιοϊογιξαΐα ἢ1- 
Χαπι, 7ᾳγὸ δοβολίαδέος γοϑρεϊὶ, 
εχίαϊ τη Ο. 0)ῸὉ. 

Ῥῖθμα δ11 οὐγαίιο,, δα]τοϊομήπι 
δ δὲ οὐ ργαλέον 788} προ ἃ τὸ - 
δ15 11 6 ἸΠΒΟΥ ἔπι μοϑὲ εἰς ρ., 
ΔΙοιπογδὲ ππιπὸ Ἰοοπμι, τιρὶ ἀ6 
Ῥ  Υασ αν Χ' οἱ ο οΘοπιηηπίαίτο- 
γι ααϊθτιβάϑηι 1 γοΣ 15 ἃσίΐ, 
ΤΙ. διοράαη. Ἀυλῃ. τη 1.10. 
ἀδ Πϊα]. Ρ. 57. Ῥουτο ϑιωξα. 
ἀπύω, τὸ φωνῶ. ΑἸογπμι δὐ- 
ἔθη φυοά ΒΘ αΣαν ϑοϊοΐζίουν 
44 Ὧς ἀργαλέον, ἀοργΥΟ τ ΠΣ 
εδΐ εχ Ὁ. 0). 
ες 5. Ζεὺς δ᾽ ἐπεὶ} Ἐὶχ Τἤοιπογὲ 
ΤῸΝ, 1. 

ᾧἪ. Παρὰ τὸ εἰκὸς φρονοῦντος] 
ΑΚ ιδίογ 5, 411 ἰαπαιαμι 4116.-- 
πππὶ 41) ἢοὺ Ἰοοο 'τοηροσ 
σομαθαίιν 1. εἰκῇ 

ὩποΥο ἔα] ποίαίβ ἃ 7. 2505 
ΑἼτη,, Ρ. 2. ἐχροπομΐθ, 54} ε-- 
»6 ῥγἄδεθ, ν6}, αἰξξο»" σία: 
εἰροοί; τπαΐ δώρεῦδ, εἰοδίρογο. 

( ρονκυτος," 
- 

Τάοῃῃ φοόῖτο Ὑ Ἑγπάϊίαδ, 
ΘἰΙ 8 151 σὴν ἔξω σχέσιν δν 6Υ-- 
5115: ΕΥ̓ Δα 1158 πα Αι γεδζογ την 
γΤοοίο ἱποαῖαν, ατιὰ6 ἔβπιθα 
151πιβ Ἰοσι 0018. ΡΥ ΟΡ ἃ 511 
Ταῖϊο Ὧὸ νἸΥἴιδ, ΧΏ]Ώ1Π16 ῬΟΥ πὶ 
οοριῖ, Σχέσις ἁρυὰ Οτγδπιμᾶ-- 
τῖοο5 οδὲ πα ῖτι5 4 π]άδιη 8ξ8-- 
ἰπδαπο ΓΕῚ σοΥ 5 ΡΟΙ ΡΓΔ6ΡΟ- 
δι ΠΟΘ: αἰΐϊδνο ογδί!οηΐα 

Ῥαγίθμι ΘΧΡΡΟΒ5115: Ψ6]Ε}} σας 
οὐ ἀϊοιταν σημαίνειν γὴν ἐκτὸφ 
αὐΐ τὴν ἔξω σχέσιν, φσπαοά πἰνιμη- 
4τ|6 μαροῖ δ γηιοί, Ρ. θ51. ν. 
ὅ0. ρ. θ52. ν. 44. αιαηάο ν1π} 
1118.} τὸ ἔξω 5ἶνε ἐκτὸς ν] 15 
56. σομίϊποῖ, νο}] νόοοᾶραο, 
[}}} μΡΑΓ ΡΝ μέφολο, δοποι!αΐ. 
᾿ΑΡΕΝ ΚΉ ἜΗΝ ἢσηο 1π 

γηοάμπι οὐἱΐ, εχέγα βδαπαηι 
μιθέοην 6586; ποῤάνομξος., 6.-- 
ἔγῶ ἰορεπν ροϑὲέιι5. ἰμδέαξῆ, 
α΄ ἢ: Β.: γι αι 
ὅσοηδ, Ὡΐ παμπώπα ἃ Ροῦ- 
ἰᾷ ΡΥΔΟΡΟΒΙΟΠ65. 1π ΨΕΥΡΙ5 
σΟΙΏΡΟΒ Ομ 15 ἔρειδίσα οὐ] 4- 
ΥἹ οβίθ μά δὲ," ὁσϑιρίατα δαξοσὲ 
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Μετέχειν ὠνώγκη τὸν γεράποντα τῶν κακῶν, κ 
Τοῦ σωμῶατος γοὶρ οὐκ ἔφ τὸν κύριον 

-- 

Ἥρισυ γάρ - ἀρετῆς ἀποοένυται εὐρύοπα Ζεὺς 

᾿Ανέρος. εὖτ᾽ ἂν μιν κατὼ ὄδίλίον ἢ ἡμαρ ἕλησι. 

ἐν γοὶρ κακώτερον τ τὸ τὰ ἐναντία ἑαυτῷ διαπράττεσϑαϊ' Σινα 9 ἐν 

τῷ μὴ ποιεῖν ἃ βέλεταε, καὶ τῆς τῶν ἄλλων οἰφροσύνης ἀνέχεσϑαι. 
ἀν 

5 Τῶν κακῶν] Τῶν ὠἀφροσυνῶν, ὧν ὃ δεσπότης ἔχει" ἦγουν 
»οὉ “ “ Αςς ᾧν; " - ὦ ἃ ΄ “᾿ “ Ε 

τῶν πληγωνν αἱ; τοῖς ἀπειϑουσι Ὁ τοῖς δεσπόταις οὐῥείλονται. 7. εἴω- 
. νιν -Ὁ- ᾿ 

ϑασι δὲ οἱ ᾿Αττικοὲ τὰ ἄρϑρω τ ὠσπὲρ ὧν ἐν τῷ» τῷ 

βέλτιςα περισσὸν ἣν ̓ Αττικῶς τὸ ἄρϑρον, ἅτω κῳνταῦϑοα τὸ τῶν» 
καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ τὸ, 

ϑ.α 

πλεονάζειν, 

ὡς ἐν τῷ, τὸ ποῖον. 

αὐτὸν ἑαυτὰ τὴν δῶλον ἐκ ἐξ 6 ΤΕ σώμικτος γὰρ} Οἷον, 

κρατεῖν" μάλιφα γοὶρ κύριος τὰ σώματος ἕκαωσος αὐτὸς ἕαντξ. 

οχ Οα. Ζ, 88. ὑπεκπροίλυσον" 0559 τησποΐ, ΨῸ] 5{0{{Π|189 
ἐκεῖ ψορ, ἱπαήξ, ἡ μὲν ὑπὸ 

πρόϑεσις τὴν κώτω σχέσιν δηλοῖ, 

ἡ “δὲ ἐξ τὴν ἐκτὸς, ἡ δὲ πρὸ [τὴν 
ἐπὲ τὰ ἔμπροσϑεν. Αγ 2.}- 
«ποῖ. ἴῃ Μεταάφρενον᾽ ἡ μετὼ 
σημαένει καὶ τὴν ἄνω σχέσιν, ὡς 
ὁ μέτωπον" ποιιοῆῖο, 'πὸ-- 

γποπίθ ἥδοηια, Τὴν ΥΠῈ}ὈΡ 

σρόϑεσιν τὴν ἐπάνω σχέσιν δηλκ- 
σαν ΒοηΙνο Πππσαπί ΔΙΠΟΙ. 
«“ροϊοτεήμην ϑολοίίαςίες τς 
Ῥυθιοπα 1: δὰ ΑΥὐ΄. 1, “ἐσ. 4 
 πόϑι οἰριιβοδ! οιοιη ΠΟ 18 
Ῥοβιιοχῖι; ἔξει γὸρ γῆς ἐν τόπῳ 

σχέσεως δηλιωτωκόν" 488 τοπικῆ 

σχέσις ἀρρο!]αῖαν δὉ «Ἵροίϊοι. 
«Αἰεχιὰς ϑγπῖ. τν. μ. 320, 230. 

5 Τὸποιητικὸν) Ζομιεν. Οἀ. 
Ψ, 352. Μοχ νούντιαι, «ποά 
τὴ6 ἡπά 66. βδοητοιίϊα ροβίμ]αϊ, 
εϑὶ ΤΟΥ ΡΟμοπμἀπμ., ἐν τῷ μὴ 
δύνασθαι ποιεῖν, ἃ βέλεται, 
αἴτωτι ζά ογ 6 πον ροίεδέ, ἅπας 
φοίτϊέ. 

6 Τοῖς δεσπόταις ἀφείλονται ἢ 
ἼὯα] κακὼ ἀπριτοιίον τμ 6] δὶ 

ΠΟΥ ον πη, νοὶ νερρογὰ δὸ ρὶα- 
δᾶ5, ἄϊιδ6 βουν 8 ΠΠΙΠΟΥΊ σου 9 
Ἰοπίαπίεσ. {Ππβηοάὶ 86η- 
ἰοηἘ18ΠῚ ΚΘΗ Π1}1 5415. ΟΙΆΤ ΠῚ 
οδῖ, οπὶ ἰδηιθη δἤιοϊεδο,π8 
Δάβουιρ81, 1ἀομποᾶ ποη 5πηξ 
νουρθα. 511 νΠ]οὸ οἀγοπΐ, σποά 
νχ ογούφιοντην, ογηπίσιο ὅἀ0- 
6558 ἀπϑοάαπι Ορονΐο!, 401 
Βαβδοιη ἃρίο Θοβϑοῦοσο ρο- 
{που τηΐ. ᾿ 

7 Εἰώϑασε δὸ οὗ ᾿Αττικοὶ) ἍΠ᾿ 

ϑέορλανιδ,, οαἱ ἸΏΒΘη5 ἀρο6- 
ἄο,, Δργ. 46 1). Δ. Ρ. δ. 511 
ΠΌΠῸ τποο ΡΓΟΒΑΧῚ ἐοδίδί τιν, 
αι8ο ἰγ84} μῖὸ δπαγγαίον 
«“Τριϑέορἠαμῖδ: Πδτὰ 81 ἨΪ5 10-- 
οἱβ ΔΙ 111 101] οϑϑοηξ δὺἐϊ-π- 
ΟΕΪ, Ῥοίπιι5 ἔλλειεψες. ΘΌΣ 
{π|556ὲ ἀτοομάα, 'Γαγα οὐ βοῦς 
ψαΣῚ ἸμπΡοῖ πλεονάζειν δοίῖνα 
ἸΒΏΥΡαϊ ΠΠ1] ὉΤῸ, {δ᾽ βοέεσιξ 

ατέζοπέογην ρέεοιναδιμο, “41ώ- 

λεδογν6 δοίοιιε αγέϊοιεος 81|}67.-- 
«Τα 8: ἡποα ἰδηγθὴ Ρἰυσίδηρ 
ΘΧΟΙΏΡ118 ποι οαγοΐ, 
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᾿ Κρατεῖν, ὃ δαίμων; ἀλλὼ τὸν ξωνημένον. 
Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα. 

γ ἡ Κρατεῖν. ] ΦΡλ ΠΣ δὲ ἐν. 

8 Ὁ δκέμων. Ἢ τύχη. 

Τὸν ἐωνη μοέ ἔγον. 1 ᾿Αντὲ 
"»" ᾿] 3 ᾿ 

ἀῶ τον ΩΤ ΘΗ Σ 

τῷ δὲ Δοζίο, 

“5 “ ν, ἂὦ 

οἰπὸ τὰ γᾷ μίδῖε. 

[ λέγουσι γὰρ, διὰ τῆς αὐτῆς φωνῆς τὰς τὰ ῥήματος κλέσεις. τῇ 

δὲ ὀνόμεοτος τὸ πληϑυντικὸν οὐκ ἔτιν ὠνησιώ μοενοί. 
λύντες αὐτὸ ἐπὶ ἑτέραν φωνὴν πριάμενοι λέγουειν ᾿Αττεκοί. 

διὸ μεταβα- 
τΔλ- 

λὼς. διχῶς εὕρηται τὸ ἐώνη μοι" καὶ ἐπὶ τε Ἰγοραπκότος, "αἱ ἐπὲ 

τε ἥγοραν μένε" 

ἊΝ χ0 Ὑκκαρικὸν ἐκ Σεκελίοις ξωνη μένον. ἢ 

᾿ - Ἔ 
8 Καὶ ταῦτα με δὴ 

4 ’ 

χει τὸν τρόπον" 

»οίας. 
2. 

οἷονταί τινες" 

καὶ ἐσὲ τέε μιὲν ἠγοραικότος ὡς ἐνταῦϑα" 

τϑ ἠγορωσμεένα» ὡς σοεροὶ Συνεσίῳ " 

ἐπὶ δὲ 

ἡ- γορ Λαΐς φιδράρῥδον ἢν» 

ταῦτα. } Καὶ ταῦτα μιὲν δὴ τοῦτον 

ἔξε δὲ τὸ σχῆμα αἰποϑετεπκὸν τῆς “πρώτης δια- 
11 τὸ δὲ ταῦτα τὸ δεύτερον, ἁ .«κ ἔξιν ἀντὲ τὰ ταύτῃ, ὡς 

ἀλλ᾽ ἀντὲ τῷ ταῦτα πάλιν ὠττικῶς. 

τὼ δὲ Λοξίᾳ.] τῷ ̓ Απόλλωνε" ἦτοι τῷ λοξὴν ἦὰν ραν ἐν 

λοξὰ γὰρ μιαιντέύεται ὃ ες. 
αὐτὸς γάρ ἐσὲ τῷ ἡλίῳ. 

8 Ὁ δκέμων Πα ροηΐ ομι- 
γα Βα, δῖα Οὐ. 0.0. ὁχ- 
τορία πα] η1ἃ Αμϑέονε. 

9. Δέγουσι γὰρ εἰς. 1 Ῥ ο 
18115 διωδίας 1. ᾿Εωνηκεένοι οχ- 
Βιρεῖ: λέγεται γὸρ καὶ ἡ ἐφεξης 
:Ὲ ῥήματος κ κλίσις" τῷ δὲ ο. τὸ 

πλ.- ὃ. ἐ. ὠ. δι μι. οἱ ᾿Αττικοὶ 

πριάμενοι λέγκεσιν ἑτέρᾳ Φωνῇ. 

νι δὰ Ῥαγγηΐοῖ. Ρ. 
28. Βαπο ἀαΐδοπι δοδοϊίαδίσο 
Ἰοούμη ᾿παϊοδέ, 8εα ἱπίδοϊα 
Ῥυαδίθγ 1 {01185, αἰ σαϊσο ΠοΡὶ 
οοημδαοντῖ, ἀπ ΠΟ] ον ἃ. 

10 ἀκ ωρυνἢ Μοπῆοϑβα 
Ἰοοῖϊο ἀνδράποδον ἢ ἤν Καρικὸν, 
4886 αινΐο Αὐτόδέόγεεην 1.44. 1η- 
βιθεραῖ, τορον αν οἴϊαμη. ἴῃ 
Π͵οτολποριὶ ἌἌττ. ὄνομ, Ἔκλ. 

ε 

ἤ τῷ λοξὴν πορείαν ποις μένῳ " 9 

12 Τῷ δὲ Λοξίᾳ Ἢ τῷ ᾿Απόλλωνε 

ΜΝ. ᾿Ἑώνημοε, Ὁ] ,ϑγγιοδίὲ “4.1-- 

οσορλαπέφηθιε ἸΙοοα φγοΐοσγί. 
Μαρπ!α Ἰδιηἀπάτηι 5ΆΡ] 4818 
ϑαἑϊπαδὲο δὰ ϑέορλαη. ἴῃ Ὕκ- 
καρα, εἰ  ίἰοϊδέοιο 1 Εὐκαρ- 

πία. ἴ)ὴς Ηγοσδυβ νὰ ἤΆ. 
Ομενον. 815. Αἰπἴ. ΠΗ. Ρ. 272. 

τι Τὸ δὲ ταῦτα τὸ δεύτερον 
Ἡμσο ἰταηβίυ], 486 ῬΥΊΟΓ 65 
Ῥα4. αἴτομπο Ἰοοο βαρ δα ν5. ὅ. 
Ῥοϑὲ τὸ ποῖον ΠαΡῸογαηΐ. 

12 Τῷ δὲ Λοξίᾳ} 8υρ- 
γΡοάιΐανι ποὺ ϑομο οπ Ο. 
90. ᾿ 

12. Ὅς ἤδε,7 Δεγβα5 .70-- 
ΠΣ δ ΘΑ] ομαπξα ΤΠ. Α, γ7γο.- 

ἤδη- - τ- ἈΒῚ ̓δολοί. ἜἜςξε 
τελεῖς μιώντεως τὸ ἐπίςα- 

σϑαι τὲς τρεῖς χρόνας οἰκρεβῶς. 
γορ 
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Ὃς ϑεσπιῳδεῖ τρίποδος ἐκ χουσηλάτου, 

οὔὅα αντδυο ἕνῳ " λοῥὰ μι μ 
ἡ «. ΄ » ͵ 

ἢ ἐπειδὴ ὁ ̓Απόλλων εἰς τὸν ἥλων. ἀλληγο- 

ψεῖταε, Λοξίαν τοῦτον εἴποις, ὡς λοξὴν τὴν πορείαν ποεξμκενον. 

9 Ὃ- ϑεσπιῳδεῖ. 1 Ἐτραγικεύσατο τῇ φράσει. ἡ δὲ Πυϑία 

ἐπὶ τρίποδος πκουϑῃ μεένη χρησμῳδεῖ. καλεῖται δὲ «τὸ μέρος, ἐν ᾧ 

ἤ κάϑηται, ὅλ μἰος. Ἄλλως. Τρίποδι χρῆται ὃ ᾿Απόλλων βέδιν- 
" 

τενόμιενος διὰ τὲς τρεῖς παιρὰς τῶν πραγμεοίτων, ὡς τὸ, τ Ὅς; 

ἤδει τὰ τ᾽ ἐόντα, τά ΄ ἐσσόμενα, πρό τ᾿ ἐόντα. 
φασὲ κτήσασθαι τὸν Ἀπόλλωνα τὸν τρίποδα. 

ὅνα τὸ ἀναφερόμιενον εἴη τὸ ἀγορά- 

συμβέβηκε γὲν ἀντὶ ἐχϑύων τρίπρϑδα χρυσὰν 
ἐφ δ. ογεέκεν ἂν περὶ αὐτῷ, 

τινὲς μεσϑῷ βόλον ἔῤῥιπτον , 

σαντος τὸν βοόλ)ον. 

περιλαβεῖν αὐτὰς τῷ δικτύῳ. 

Τινὲς δὲ ὕτω 

“Αλεεῖς ἐν “Μιλήτῳ 

οἱ μὲν 

«λιεῖς, ὡς ἐχϑὺς πεπρώκασιν» Ξ τρίποδα" οἱ δὲ ὠγοράσαντες ἔλε- 

γον». ὡς 14 πᾶν τὸ ἀνιὸν, πὶ πῶν δ, Ζὲ τύχοι ὠνήσαντο. 

ἂν αὐτῶν Φιλονειεάντων» ἔδοξεν ἐρωτῆσαι σὸν ᾿Απόλλωνα. 

“νεῖλεν αὐτοῖς ταῦτα " 

ἅτως 

ὁ δὲ 

Ἔχγονε Μιλήτα, τρίποδος πέρι Φοῖβον ἐρωτᾶς" 

Ὃς σοφή, πάντων πρῶτος, τάτῳ 18 τρίποδα δῶ. 

᾿ Σ » ἡ νον ὁ ᾿ ΝΕ 
Προσηγαγον ἄν αὐτὸν τοῖς ἑπτὰ σοφοῖς 

.“ Π , 

ξἕκαςος δὲ τάτων παρῃ- 

τεῖτο σοφὸς εἶναι, διόπερ ἐγνώκασιν, ὡς σοφωτέρῳ πάντων. αἶνα- 

ϑεῖναε αὐτὸν τῷ Απόλλωνε" 

Ἄρο]]ο, φοπι ΖΠοηιθ}.Ὸ ἀϊοίΔ-- 
νεγαὶ νϑυβιη), νοοῖ α χτηπΐαία 
511 νι πἀϊσαχα πο ΘΥαθ.] 11 
Οτδοῦίο δρυά 1λέοφει. 1,.1}, 
2323, Ὃς δεδάηκε τὰ τ΄ ὄντα εἷς, 

ψιά. “7αογοῦ. ϑ8αῖ, 1. 6. 20. 
ΜΙ α ϑυξάαο Ἰοοῖ ἴῃ 
ΤἜρέπες πίηο τεΐδοϊ! Ατεδέο)5. 
Ἤ,,δὴ Βαθεὲ Βα. 11, 

14 Πᾶν τὸ ὠνεὸν καὶ πὰν, ὁ. τε 

τύχοι) Ἰ)οἸετὶ οομνεηὶ 56- 
οαπάππηιχ {πῶ καὶ πὰν9 ρίδπδ 
Οἰϊοβαμ: πἶδὶ ροίϊ5. δα ϑίῖ- 
τη08., ἡπππὶ εχ δίπὶ8 6Χ6)π- 
Ρ]αΥθι18 Ἰηΐδν 86 σομ ραΓλ 18, 

. "Ὁ ι 3 ι 

αἸΙΟΥΙΙ. 11} ἸΠῸ πᾶν τὸ ἄνεον, 

ἰὴ αἰΐεσο πᾶν ὃ, τί τύχοι ἴπ6- 
πὲς ϑοϊιοΐα ἀσβοῦθο- 

93εν ασὶν ἐσχηκέναι αὐτὸν τὸν 

ΤΟΠΥ,, πίγασπο ΠΡτᾶτῖαμν 
ΟΟΠ) ΕΠ ΧΊ1556. 

15 Τροίποδα δὼ) ΦῬογίϊ, 
οὐ] δὸς ἴῃ ΒΕ. ΟΟ. γορΓ βου ΐατΣ 
Ρἰδοιῖ, οα]ρα οδῖ, ααοά Ἐγα-- 
41 νΊΣῚ δα ᾿δοίϊϊομπδη ὅ08ο- 
Ἰἰασῖίδθο ποϑίσο ἰγιρποῦς 50-- 
Ἰοαπῖ: ἘΠ44, οεοἴονδο δοηβϑη-, 
{ϊππὲ 1 δῶ. Ηᾶδο ατιδη νᾶ-- 
ΤὶΘ 80} ] το οπίπιν, 1077 πη ΐτες 
οχροϑιμΐ «αἀ Ζζαἰον. ἥαα. ΤΥ. 
ο, 1. δι. 7: Οἰὐαπηταπι ΠΟΙ» 
Ῥγοσβ115 τορπἀαηάιι) ντοα-- 
ιν τρίποδ ἂν δῶ, αἵ 650 ἰ4- 
τδὴ Ἰπχία οὔτ Οαδαμθοηιο 
ὙΟΡΠι 6586 ΔΥΌ ΟΥ' 7) το, οι 5 
ἢ... τα τατὰ τρίποδ᾽ με δ νι 
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Μέμψν δικαίαν μέμφομα; Ταύτην, ὅτι το 

-. 

“οἰποδα. Ἢ δὲ λέξις ἡτυμολύγηται ἡ παρὰ τὸ 16 ϑεοπεδωδεῖν, 
ἢ παρὰ τὸ τὴν ϑεόμαντιν ἐκεῖ τὸς μαντείας ἄγειν. χρυσὲς δὲ 

ἔσιν ὁ τρίπϑο; ὅτι τιμία ἡ ὕλη" καὶ οἱ αδόμενοι χρησμοὶ τέμειοι- 

Καὶ τὰ μὲν περὶ τὸ Τυϑές τρίποδος διαφόρως ἱσορέμενα ἐν τοῖς 
Πινδάρα ϑμενδις εὐκαίρως ἡμῖν διείληπται. ὃν δὸ τρόπον τὸ ἐν 
Δελφοῖς εὐρέϑη μαντεῖον, 17 Διόδωρος ἐν τῷ ἑκκαιδεκάτῳ τῶν 

ἑσοριῶν βιβλιοϑήκης ὅτω πως φησίν. Ὄντος γάρ χάσμοιτος ἐν 

πότῳ τῷ τόπῳ, καϑ' ὃν ἣν τὸ ἄδυτον, καὶ περὲ τᾶτον γενομιέ- 
γὼν αἰγῶν διὰ τὸ μήπω κατοικεῖσθαι τοὺς Δελφὲς, αἰεὶ τῷ χά.- 

σματι τῆν προσιᾶσαν καὶ προσβλέψασαν αὐτῷ σκιρτᾷν ϑαυμασὼς, 

γαἹὐ προΐεσϑαι (φωνὴν διαφορον" τὸν δὲ ποιμένα ϑαυμάσαι, παὴ 
προσελϑόντω τῷ χάσματι ταυτὸ παϑεὶν ταῖς αἰξὶὴ, καὶ προλέγειν 
χοὶ μέλλοντα. τῆς δὲ φήμης διαδοθείσης, πλείας ὠπαντᾷν ἐπὲ 
σῆτον τὸν τόπον, καὶ τὲς πλησιάζοντας ἐνθεσιάζειν" δὲ ἃς αἰσίὰς 
Σομιισϑῆναι τῆς γῆς εἶναι τὸ χοηςήριον, 

νων διὰ τὸν ἐνϑεασιασμὸν, προῴητιν μίαν καταςῆσοαιι. 
πατοσκευασϑῆναι μη χονὴν » ἐφ᾽ ἣν ἀναβαίνασοιν ἀσφαλῶς μαντεύ- 

ἂν (τ ἢ 5.} τ΄ 5. γΝ ᾿ βῇ 
εσῦαι, ἕἔχεσαν τρεῖς βασεις, αἰ ὧν" αὐτὴν τρίποδα κληϑήναι 

ταύτῃ δὲ 

ΔΩ κῶς ἕω τὰ» γ᾿ Ὡς, ᾽ 

κοὶ πολλῶν ὠφανεζομέ-, 

16 Θεοπεδωδεν Ὁ δδιοεέσαθ 
αι δοίαίϊςο νοχ πιομάοβα. 
ΘοΥδοπάπαιν δὲ δῖπὸ ὁοηΐΓο- 

νογδιᾶ παρὼ τὸ, ϑέσπιν ἀοιδὴν" 
δἷο δηϊηλ χπᾶϊο, 4118}, 41|86 
ῬΤΟΡ 18 Δα 116γὰ8 Δοσθάογο 

ὙΔοδηπν, ϑέσπιν ὠδὴν, 6] 
ϑέσπιν ἄδειν, αὐὖὖ ρδάην Π]πᾶ 
ἩἨοπιευῖοπη )α. Α, 598. αἀ 
Φυϊρίπο νοο5. εἰδιο δ γ8}}-- 
αν ΔΒ του. ἀϊμδίαίά, Ὁ. 
“420. ν. 17. Θέσπιεν οἰοεδὴνν 

ὅ;τοι ϑείαν καὶ ὡς ὑπὸ ϑεξ ἔσπο- 
μένην ἦτοι, λεγοκμένην᾽ τῶᾶτο δὲ 

συνθέντες οἵ μεϑ' Ομηρον 3εσ- 
ἡ [. ΡΖ. ἷ 

σιῳδεῖν λέγεσιν, ὃ δηλοῖ τὸ μοαν- 
σεύεσϑαι. Ἰϑοΐμαο ϑμελα 5 ΡΥῸ 
ϑεόμωντιν γΥδοροῖ Θέμιν" ΤΠ6- 
χα βαρ διππι 1) 1 ἰχιροίδη) 
εἴ δουίθβ ἢ δ ρῃ οαβ. 71|8. οοΠ- 
5᾽αῖ Ἰδμι ἀπίε ΑΡΟ ΠΟ. : 1110 
Οὔλμῖριι5 οὐρα} 15 οἱ τοι 

»δγδὲς 111 222 61}. 77 “1, 66556 εἰλοΖέτεγ' 
“Πλοπιίαῖς, υἱ αἰ “Ζπι»ν. Ζ7ω}7-- 
οεἰίζη. ΧΙ, 1. Ὁ... 287. ἀπᾳ6 
ταί Π6 2} ΨΘΥΌΙ ϑεμοςεύειν 16- 
μοίογο Οὐδμηαίοὶ 580] 6Πῖ, 
Ὑονπι πο νίάθο ΓΙ μα], 
48 ἀπάτηι ρῥυ σπᾶ5. 8068 
ῬΠοοθο οοβδοζαΐ, 4115 811 10- 
Οὐϊ5, 121} δὰ τηϊογργοίαϊο-- 
ὨΘῚ ΨΟΥΡΙ ϑεσπεῳδοῖν ΘΟΥ16-- 
ΤΟΩΪ : Π8ΠΔ ΠΟ Ἰπεΐπο; Π6᾽ 
41118 51:15 π4 6 ἀμ ΤῊ πὶ ΡΡῚ-- 
οὐ [ΠΟΥ τ Ὠ1ῚῚ ψ6]}10: 
ἥπαγο ἰοποπάμιη οϑὲ σὴν ϑεύ- 
μέαντιν, ἀθαιῃ ΡΥ δῆ ναΐοηχ 
116} }Π|σὸ ΔΡΟλ 6 Ρ]6Π8Π,. 
Θεσμάντεις οἱ χρησμῳδοὶ γ01ι-- 
δαηῖαν ἃ λαίονο ΑΡο]. ϑοοΥ. 
Ῥ. 17. ΕΞ οὐ Μοϑη. ρ. 427. Ὦ, 
αποιηασπιοάπηι ἃ Οὐαέεγιο 110. 
1. αὐ Πίρρώον. περὶ Δ. Θ, 8εο- 
μιώντεις καὶ χρησμυολιύγοι. ΕΠ 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, [5 
ΤΡ ᾿ , - ν Ἰατρὸς ὧν καὶ μῶντις. ὡς ῴασιν, σοφὸς, 

ϑεσπιῳδεῖν δὲ τὸ ἀρχαῖον παρϑένον λέγεται διοὶ τὸ ἀγνόν. ὕσερον 
δὲ Ἐχεκράτη τῆς χρησιιολογάσης Ἐρασϑηναε διὰ τὸ κάλλος, ταὶ 

συγαρπασαντα ᾿βιάσασϑαι. διὸ νομοϑετῆσαε τὰς Δελφὲς γυνεϊκο 

πεντήκοντα ἐτῶν παρϑενικὴ σκευῇ χρησηριάςειν, καϑάπερ ὑπόμινη- 
( τι τῆς παλαιᾶς προφήτιδος, 

, 

Ε΄. νι Ὅς, ἰατρὸς ὧν καὶ μάντις.1 Τῶν δυοῖν ἐρετῶν τὰ ϑὲδ 
βεέμινητοι, κατὰ τὸ παρὸν, ϑεσπεσιὰς τε καὶ τῆς κωτιὶ τὴν ἰατρε- 

κὴν ἐπιση μῆς. ,ξυκαέρως δὲ τάτων τὴν μνή μὴν ἐποιήσατο " οἰατρεο 

κῆς μὲν. ὅτε ἀνέχτον ὠπέπεμεψε τὸν δεσπότην, καὶ τὴν μὴ τῶν 

σαν περιῆψε μελαγχολέαν. 3εσπεσίας δὲ, διὼ 18 τὸ προσεχὲς 
τῆς ἐκεῖϑεν ἐξοδε. Τριῶν, δὲ «σῶν τεχνῶν, ὧν μεετε: ἔχεν ὃ 3εὸς, 
γῦν μέμνηται μεαγτεέζες καὶ ἐατριπῆφο, ἀπ ΕἾΝ δὲ τὴν μιἀσικὴν, ὡς 
ἐπὶ τὸ παρόντος μῆ χρείαν αὐτῆς ἔχων" ἢ διὰ κεξ σοφὸς τὴν 

μιασιπὴν αἰγέττεταε. πρὸς τὸ χάριεν ἐν διαβάλλει τὸν ϑεὸν, 

ὅτε τῶν ἄλλων ἐχτρὸς ὧν, ἀκ ἐκερεῦσεν αὐτῶν" ἐξέπεμψε δὲ πρὸς 

τάΐῳ, καὶ τῆς προσάσης αὐτ: Ὁ συνέσεώς τε καὶ σοί ίας ἀὠπεσέρησεν, 

ἐκταράξως δια τῆς μαντείας. τᾶτο ἂν ἔρεκε λέγειν, ὅτι δι τῶν 

ν᾿ 11 Ὥς φασιν] Τ', Β. ὦ. ρομϊῖ, 564 πηᾶπὶ ἀπηϊαχαῖ, 
Σ “4 - 5ἱ , 4 

ᾧῷασι,. ἸΑΟΥΔΗΪ πιθίσο 8110- «πᾶμ Δα 1{15 Π1806 καὶ παρὰ τὸ 
ψεηϊ Αμδέογμδ: δἴαμο Ἰία ὦ. τὴν 9. ἐν τὸ μα. ᾧ. τΠαβίγαῦ 
Ὁ. ὡς φασίν. οὐ οοπῇγπιαῖ, ᾿ομΐαιιθ μ1ος: 

Ῥαγιϊοι]α ὡς νἹἀδίον 6 Χο  ἀ185-- 
“ ε ἌΡΓΟ  Ὁἢ 1 

86: οτέας τιμία ἢ υλὴ» 10} οΣ 

δι χ. τ «{μγομβ, ἱπαησῖῖ, 
ἐδέ ἐγίριεδ., φιία φιοηναείπιο- 
ἄπην ἤἄαεο τιον εδέ ργϑέϊο-: 
50. 510 δι 716} οὐ ταΐζοίπϊα Σ 

Ῥοϑβι ὡς, καϑάπερ 1ὴ δἰΐθσο 

ον αἴ} 185. ἸΠΘΙΩὮΧΟ 88 θρ1ϊι9 
ἕτως οὐἰ {ἰΐαν. 

ῬΟΥΥΟ αποπηηιιθ οοριϊαγη, 
4αδῖ ᾿ππιδιἰδίθ. ἀϊοαΐπν μαν- 
τείας ἄγειν, Ἰιατιὰ αΠΠΠ ΟΠ ον 
Τ21}1 Ἰαγριθίι ΤΘΡΟΠΘΙΘΈ11 
6856 ζδειν " ΒοΟ 6Π1πὶ ψϑϑιρῖο, 
4ποα ΔΙ1ο 41 πη] } πῃ} οϑὲ, ἀτι- 
ΕἸΠΊῸ7 δὰ Τοηΐ 65 νοθ] ϑεσπίῳ- 
δεῖν" Ῥγδοίεγάπαμι απο οοπ- 
᾿Φεβιϊπι δϑαηίιν οὗ φδόμεενο: 
χρησμοί Νιιπο δαίάοχῃ οροχὰ 17 Δώδωρος Τὰρ. ΧΥῚ: 

Παμεῖ, δρίϊη8 ἰδίο μϑοῖο 10- Ρ’ 525. 1), Μιοαονὶ νευθα, 
φαπι ΕΥ̓ Ἔν θοπδετιαι: ΠΟ. 1115. ῬΥδοιοχ 5, Ῥαιοίϑ 

ἡ δὲ λέξις ἡτυμολύγηται παρο ἸΏ 1158. ,δολοίίαςέες σοᾺ-- 

τὸ ϑέσπιεν «οιδὴν, η παροὶ τὸ ἰγαχι. ὁ 
τὴν ϑεύμαντιν, ἐκεῖ τὰς μαντείας 18 Τὸ προσεχὲς τῆς ἐκεῖϑεν 

Γ - ΄ 

Ἰἄδειν" ποπ ομ ἀπρ] 1] 6 πὶ ἐξόδε} Ῥάπῖο ᾿ἀὐδίονΣ Ἰοομεϊο 
ἀϊνοχυδηηαίιο ποἰαξί ποι Ργ0- οἵ Ῥυΐπιο δἀβροοίι ρϑνιπὶ 6 Ἀπ 



χό ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Μελαγχολῶντ᾽ ὠπέπεμψέ, μου τὸν δεσπότην, 

“ὍὍςτις ἀκολουϑεῖ κατόπιν οὐν)ρώπου τυφλοῦ, : 

Τουνωντίον δρῶν, ἢ σπροσῆκ᾽ αὐτῷ “ποιεῖν. 
- 

ἤβλαψε τὸν δεσπότην, ἢ! ἤπερ ὠφέλησεν" ΠῚ ἕξαυτὰ ἐρετῶν μάλλον 

διὼὶ μὲν τῆς μαντείας 
λὲν ἐποίησεν" διὼ δὲ 
δ᾽ ΟΡ Εν αὐτὸν ἀφείλετο. 

καὶ Χ χρὴ ποεῖν γράφειν. 

ἐτάραξεν" 

΄ 

διὰ δὲ τὴς ἰατρικῆς μεελαγχὰς 

τῆς σοφίας, Ὁ ἐςιν τῆ: Φρονήσεως, καῇ τὸ 

19. τὰ δὲ ποιεῖν ἡ ποαρωλήγασα ποινὴ» 

ἸἸατρὸς ὧν καὶ μιάντις. ἢ 950 Οὐ μόνον ἰατρὸν σαὶ μάντιν 

Φασὶ χὸν ᾿Απόλλωνω, ἀλλο. καὶ ῥιᾶσιπόν" 

οἶκε, διὰ τὸ μὴ χρείαν ἔχειν" 

ἐμνήσϑη, τῆς μὲν, ὅτι ἔδει, ὡς ἠατρὸν δοσάνται, τὸν αὐτὰ δεσπότην 
ϑεραπεῦσαι, ἀλλὰ μὴ εἰς μιανέαν. μάλλον κοῆσαι" 

κἥς» ὅτι ἐκ ἔχρησεν αὐτῷ, ἃ ἐβέλετο, ἀλλὰ μάντις ἀπέπεμιψεν. 

ἌΣ Μελαγχολῶντα. ] Χολᾷν παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς τὸ μαί-: 

παροὶ δὲ τοῖς κοινοῖς τὸ ϑυμᾶσϑαι. " νεσϑαε" 

χ6 Οἱ γὰρ βλέποντες. } Τὸ εὔηϑες καὶ 
Χ δεσπίτα ἐ δκ τε παροπαν ἐναντίας " 

ἕπεσϑαι τυφλῷ. 

ν. 15. “Ὅεςτις ἀκολ. ] σ. 

Ὦ Ὁ. Ὅς τις δ᾽ ἀκολκϑεῖ" νε- 
ὙΠῸ 1 ΠΊΔΥΡΊΘ ποίδίθτ 68-- 

ἄσπι χηϑπιι: γρ" ὅς τὶς ἀκολα- 
ϑεῖ, Βοιοοῦ ἀρουγαγαὶ 46- 
ΒΟΥΡίΟΥΙ5. ΟΟτ]τ5. 86 ψοΥδιιωι 
ΑΌΏ πο ΤΟΥ ΤΠ}, 

ῬοαΠα τπδλοι]ᾶθ. δ. ΒΡ  ΟΙΟ ΠΩ, 
810} πιονοαΐ: ΨΟΡΠ Ποσ 
ΒΘι588 ΡῈ: αρέϊβ τ αὐτογηα)ι-: 
εἶδ πιυθηέζοηνοπι 7ροΐ ργορέεογεα 
ψιιοα Ἴαπν τποαο ἐφηιρίο Ὄγ- 
ἠλῖῆοο ἐχίογαγεέ, [ἢ ἘΞ 1115 εὐ αἵ 
ὠνεέτον ἔπεμψε" δου ρ81 ἀπέ- 

σεψε ΕΣ .“]»ἐδίορλι. 

19 ΤΣ δὲ ποιεῖν. ἐς γρά- 

εν Εΐαος τῃ ΡΟΣ εἰ ΚαΞ 
δίερι Βαά, ὁμιῖθδα 11} εοὲ 
οα586 οἵμ" ΤΟΡΙ ΘΟ Πλ118, τ ππ 
ἴή ἌΟν, εἰ Β, ἐχίοπις τοῖο:-- 
τομπάα νεχο διμὲ δὰ ν, 16. 

{2 τὸ μὲν 

τῆ: δὲ ἐατιρεκῆς καῇ μαντικῆς 

μασιπὸν 

τῆς δὲ μαντι- 

μιαιγικὸν κατηγορεῖ 

᾿ἠγήνϑωι γὰρ προσήπει, δ 

0 Οὐ μιύνον Ζατρὸν εἴο.7 
Τοροῖαν μος δομο]ίοη Ο. Ὁ Ὃ. 
Παρῆπε, ἀπο πϑοθβϑαυῖπ ἢ 
οταῦ δὰ βοηϊθῃηΐδπι ΘΧΡ]οη- 
ἄδηι, Π1Π1] δ᾽ΐθηπ πι6 [- 
οἴ Πλ Ῥαΐαν 51 ἸπΐευΡΟΠ6-- 
γ6). [Ϊὴ ἢπο ῥσὸ μάντις 16- 
σοπάπηι νἰθοίπν μάτην. 

21: Ἡγὲμα")] Ἐδάθῃι 77ο-- 
δοπορπέπς Ἰναλεῖ, δα 1115 ΑΥὐἹ-᾿ 
βἴορμῃμδηβ νουρὶβ, π᾿ Ἂ. Ὁ. 
Ἔχκλ." 

22 Γρυλισμὸν] διϊά, Γρυλ- 
λισρὸν, ἀπογα ος, ὨΦλνγ- ἢ" 
χιέολο Ἴπϊοθ Ρ6. 16. ᾿πρχο-- 
Ῥαμ οἱ Ππστεπάται, {πὰ Αὐ- 
σᾶ τιοῖδο. Πΐο δυίθη οο- 
ἀἰθθ πη, 4πὸ 81185 τιδτι5 Τα], 
880}Ρ6 θ᾽] ΘΠΙΌΓΟΙ οἷ οαδί! σαῖιο- 
Τοῦ ἃ. πορίναθ νἱποσηΐ,, 

οὗ Ῥυποπώλης ] Αἀξομίιοῦ 

Ἦ. διερῆαμο ᾿κᾷ, "ΠἈ. 



γι μαΐ σοι τῆς ὁδοῦ. ἢ 

160 ὁ Κεκμὲ προσβιάςεται. 1 

32 φομαμ κὸν, 

οἷς παλαιοῖς, 

--“ὰ. 

οὐδὲ τὸ τυχόν" 

Πρυτοπώλης Δα διὸ ϑολοζία-: 

ἰᾳ6 νοῦθῃλ ποίΐδηϊ: χόύχϑει 
᾿ωποπώλης ΦΟΡΊροῖέ: ἀιιάτην 5 
᾿ὨἾ ἢ 116 ΠῸῚ 1 ισίαϊ, αὐϊά δα 
ἰοϊοἀθη άπ. ῥύπον ῥτὸ 771- 
"οἶδ, πιϊμογίδψιίο ργεζὲ πι6᾽-- 
ἰδιι5 αἀΐοχυὶ ροβ81ῖ, μος 16- 
ἤθ6) Ρχυδδίερο, ϑδέοράαπο 5ιιΐ- 
γαραν! ν᾽ ἀοίπν Λυμηγιδϑίια αὐ 
“λγγπέρη. Ῥ. 406. ϑολοί. δ 
«αἰοϊδηὶ “7,6. ἐρλι. Γρυποπώλην] 

Ω δὲ ὁ τῷ εὐτελῆ σπευρια πω- 

τῶν παρὸ τὸ γρύ" οὕτως δὲ 

Αϑηναῖοι τὸν ἑύπον Φασὶ τῶν 

νύχων" Ἰορεπάμπιλ 6550 Γρυ- 
δ τὐλ,». Γρυτοπώλην " ἔς: 

ὃ εἰς. δὰ Ζιοϊάπμν οϑἰοπᾶὶ- 
πἴι5.. Γρυτάρης δαΐοη ψοοα-- 
ἡ] τι {1556 νου θτι8 τιϑ80-- 

αι, ἀμ ἐεσῖεβ ἱηνεδηϊαῖ 
ἜΡΓ ΟΥΟΒ, πάτο] ποὰ Ρο8- 
ἅτα τι ορεάαπ, Ὑεγαμι ἐς 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

Οἱ γοὶρ βλέποντες τοῖς “τυφλοῖς ἡγούμεϑα" 

Οὗτος δ᾽ ἀκολουϑεῖ; καμὲ σπροσίβιώζεται" 
Καὶ ταῦτ΄ οαποκρινομένου τοπαωρώπαν οὐδὲ γρύ. 

“ΟτΥν!! 

17. 

ἐΕῚ 

Ι πο" ἦΆΡΡΝΝ 31 ᾿Ηγοῦ και τὸ πτρουβυποιῶ, Ἐν δοτιεὴν 

ἀπϑι ἡδόμιενον δοκεῖ κατὰ τὴν σύνταξιν ἐλλειπὼς ὄχειν " εἰ 
«τὰ τὸ πλῆρες λει τη. γενικὴ ἀν καὶ αὐτὸ συντα χε » οἷον» 

γὸὲρ 

Ἤχγονν, σὺν τῷ ἀκολουϑεῖν αὖ- 
τῷ ̓ χυζλῳ κακὸ τοῦτο ποιεῖν ἀναγκάζι. 5 

17 Οὐδὲ γρύ.} Βραχύ. ἕξι δὲ ὄνυχος ἐύπος. τινὲς δὲ παροὶ 
τουτέσε, τὴν φωνήν τῶν χοΐρων. 

γρῦ γα τὸ με ρὸν »κκοκὲ βραχύτατον. 

καὶ γρυτοπώλης, ὕπερ οὐκ Ξέθηταε ποιραὶ 
ἀλλ᾽ ἀντὲ τούτον, 

Δ κέχρηται δὲ τῇ λέξει ἐπετείζων “χ Ξεγανὸν τῆς «ποκρέσεως 
ὑπὸ τοῦ πρὸς τοὺς ὀνυχας ῥύπου, ὃς μικρὸς καὶ εὐτελής. 
ἢ ϑέλωμεν ἐκφαυλέ ἔσωε τινώ, Φαμεὲν οὐδὲ γρῦ φϑέγγεσθοι, ὦ 

οὐδὲ γὰρ ἔχει τινοὶ σύσασιν ὃ τοῦ ὑνυχος 

- 

ἣ εἶδος “ε- 

ὅϑεν καὶ 

“0 ὀῥνποπώλης καὶ γροῦτα ἐρῆξ. 

ὅταν 
5 νΝ 

ΩΥτιε 

ΒΟΥ ΐΑΙ115. ΟΠΊΠΙΠΘ. ΒΟΥ ο-- 
Τα πὶ ΒΘΏΘΡΘ ΟρρΡοχίμαμἶτιβ 4110 
ΠΝ ὑμι 

2ά. Κέχρηταε . « «. μόνον δὸ- 

κεῖ τε] ϑαρενίαδ δθο 81}8}1-- 
οἰοηεὶδ διιηΐ ροϑβὲ ὄνυχος ῥύπος, 
τη εἰ5816}1}}}Ὀ 118 1801 118 211 8-- 
16. δερᾶσδηίαν: οοηβίοδί μος 
ἰάθη οχ ϑεοβοῖϊίο (δάϊειὶνς 

{ἰἸῶη]1. δ αοίμπχη δι ἕξη 

{π|0 ποι ταγο, ἀν Ἰηΐουρτο- 

ζαί!οη 65 αἴνοῦϑδε εχ αϊγουϑὶς 
110 015 αἴητι8 ΠΥ ΚΔ ΟΥΙΡ5 οχ-. 
σευρμΐαν, τα ἡπαοάδηγ, [6- 
ΤΟΥ ὃ ΟΟΏ 5651185 ΡΊ ΠΡῚΡι5, α116-- 
ΓΤ Ἰόδηοι ΘΟ ΡΤ ηΐ : αιοα 
6Χ [15 1ρ515 δά. “Ζγδέο}»Παγιο 
50 0}115 ἀρ πάδ οσὐμῃδίαί. Ῥγο 
δοχεῖ τὸ Α΄ ρυδοίουὶ δ᾽ ὅτι" 
τα αἰ δέτιι 1η ΕἼ. ατιδ}) σοί θυ ἂς 
δε] πηἰῃχ, 

Β 



Ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἔσθ᾽ ὃ πῶς σ,γήσομαι, 
Ἢν μὴ Φρασῃς, ὅτι φῶδ᾽ οκολουδουμέν ΖΟΤΕ, 

Ὦ, δέσποτ᾽, ὠλλώ σοί “παρέξω πρώγμωτα. 

., 

ἐύπος, πλὴν ὅσον ἀπὸ τῆς ϑέας «μόνον δοκεῖ τιν 25. εἤρηται δὲ ἀπὰ 
μιἑταφορᾶς τῶν πολυστη ιύνων ἀνθρώπων, ὡς ὄχλον διὸ τοῦτα 

τὸ δὲ σχῆμα παρ᾽ ὑπόνοιαν. 

ὁτιοῦν. Τρὺ ὃ ῥύπος τοῦ ὄνυχος" καὶ τὰ μιπρὰ τῶν γρύλων, ἤτοι 
᾿Ασπὸ τούτου δὲ λέγεται ἐπὶ οὐδο κενοῦ πράγματος ᾿ 

ὅταν οὖν ϑέλωμιεν Φαυλίσαι τὶ, λέγομεν ὃ στε οὐδὸ γρὺ φϑέγγεται! 

ἀντὶ τοῦς οὐδὲ τὸ Τυχόν' οὐδὲ γὰρ ἔχει τιν σύσασιν ὁ τοῦ 
ὄνυχος ῥύπος, πλὴν ὅσον ὠπὸ τὴς ϑέας μεῦνον. " 

ἐχόντων. 

“ὧν χοίρων. 

138 Ἐ Ὅπως σιγήσομιαι. 7 
τοῦ Ἂν 

20. ὃ Πράγματα.) Τὰς ὀχλήσεις Φησὶ ἔκ μεταφορᾶς τῶι 

95 Ἑϊρηται δὲ. .ς. ἐχόντων] 
ΤἩΐὰηο 50] πὴ 15115. Ἰοοτ αἰ{γ1-- 
Ρυι ἘΠ. Ῥ.ΙΠΟΟΡ5., οἱ σαγοῖ 
Β0Π0]10, αποά ἰοϊϊάοιη {ῈΓ6 
ΨΟΥΡΙ5. ᾿ἰογαίαν δὰ πράγματα 
ν. 20. 1η ΕἸ. εἰ ΒΒ. Φογέμϑ 0 
Πιδες ἰαηίπιπι 56 ἀθ δια ἀδίτν- 
Ρβαν!ῖ, δ6α ἱπδῖρδυ 1δίᾶ, τ 
δὲ σχῆμα (ῥῆμα ἘΠ, Ο. εὐγὰ 
ἴαμα ΔΥΡΊΉΤΟΥ ΤΥ̓ΡΟΙ ΤΙ) παρ᾽ 

ὑπόνοιαν, ἀἀποίαϊ! ὁ} δά ν, 20. 
5110) 6 οἵ; 4182] γα [Ομ 61 οἰδὶ 

δϑοιίτι5 Του] Αγμοδογιεδ., ΤΟΝ 
Ῥτορο: ΒΕΙΗΝ 1 πράγματα 
ατ|8}158 διῖ Ππσαγα ῬΥδοῖοῦ ὁχ-ν 
Ῥεοξαίτιπι δέρ τι δὰ πα} ὰ5 νὶ- 

ἄεο; πᾶ ἔβη) ΗΟ 16 ]1]-- 
δῖ αποσαηιπιοάο γυ)ο!ε5ὶ, «ποά 
Ῥοεῖ Ὁ ΧοΙαΐ δ] ῬΕΒΡΟΙΒΙ ἜΒΡΗΝ 

ΡῬΟΥῚ καὶ ταῦτ᾽ 

Βι 0110. Βοηπ δία}, τὸ παράπαν 

οὐδὲ γρύ. Οείον απ ἰδία εἴρηται 
δὲ ἀπὸ μεταί(δοράς τῶν πολυκτη- 

μόνων ἀνθρώπων εἴ. Θπὶ 11 

οἰπον δινο μένον 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ λ 

37 Τὸ ὅπως μεταληπτικὼς ἀντὲς 
ἔσε μὲν γοὸρ τὸ ὅπως ἀντὶ τοῦ ὡς, τὸ δὲ ὡς ἀντὲ τὸ 

ὅτι. ἀντὶ τοῦ, οὐδαμῶς σιωπήσω, κατὰ περέφρασιν ᾿Αττικήν. ἘΠ ̓ 
] 

πποδαπι οαρῖο, πὶ δι ρηϊβοεὶ 

Οὐδὲ γρύ.]} “Ὁ Οὐδ᾽ 

ϑολοίαδέοδ, ΑΥὙΔΒΙΟΡ ΒΔ ΠΟ. 1 
11}15. ἀποκρινομένου οὐδὲ, γρὲ 
οΟμϑη ἐμ] 6 1}} 111} {ὩἸἠΠῚ ἢ ΟΙ}1: 
ππηλ ΟΡ ΘΠ ΤΟΓΌΣ., 411 ΡΓἃ 

᾿ ΟΥἿδ ἔογίαμαθ Ποιμπΐθτι8 Θυὶ 
ΒΕΓ, ΤΟΒρΡοΟμ ΓΘ. σΤΏΤΘΙΙ: 
ἴῃ), αἴαπο ΤΏ ΓΟΓ ΡΟ] δ: Τομῖθρα, 
1Π5Υ 8115 ΤΠ] ΟἸ Ο5Ὶ 181 5181 ΟΥΟ8 
ΒΈΡΟΥθα. ἰδοι ἐπσ πτΐαΐϊθ οπιο 
οἴγοηϊ, πα πη οΡ θη δὶ ἁἰ το 
προ ἴοσο πᾶοο ογαδοηάδ δὴ 
Βοβίουου α ππϑῖτπι: 1660 ὈΓδΘ ᾿ 
οἵριο; «(ἀοὰ ἁρπά δία, ἀν 
ΤΠ ραγ μερίτου. ΠῚ ποὺ Ἰρϑαι Ψ' 
παρέξῳ πιροίγκιοτοι ἜΧΡΟοΙϊ, αἡ 
σὲ τοῦ ἐνοχλήσω, ἉΛῚ] ἰδϊοτα 

ἀρρανβαῖ; πος Ὁ. 8) Ὁ. αἰπαβι 
Παδοΐ, ααδιῃ Τοῦ νΘυϑη}: 
δώσω ὀχλήσεις. ᾿ 

πὸ Οὐδ νει 



ανουσϑιε, καὶ φ ᾿ 

-αὐῥησιώξετωι παὲ τοῦτό ᾧῴησε. 

ν. 22 ἣν λυπῆς τῇ με] Τῖδεο 
ἰρϑαηΐ ἃ Ο. ἢ Ὁ. ποι δοοι- 
"ἃ 1 1551110." 

Ῥγδβοίουθα βοίρίτ εὐραὶ οὐδὲν 
ὁ τυχόν" ΤΟΡΟΒαΙ οὐδέ, 

27 Ἰὸ ὅπως} ιδοέο ρΡοτ- 
᾽πὶ αἰ! ραί 1π Βα, 
δ δε Κ᾽ αὐ Ὑϑίεδγ δ 51 

ϑολοίίιδέαδ; ἴθ ἘΠ. 58] }16 ἢ 
ΘΡονΊδἔῃν, 

3 , 
28 ᾿Αναποκκιζόμενοι)]͵ Τηΐον- 

᾿ ἣ ζῶ Ὅν» . 

ὍΠ6),; πρὸς τὸ ἔδος οὐν, ὅτι 
γακομιζόμενοε Θἴο: ἄος ἐρέξτι)" 

το ἐδέειπν τπογϑην γ᾽ ΠΟΥ ον είχεν 
56... φιιία γεκίριιγιίο8. αὖ ογα- 
μῖρ οογοπαδ “εγεξα)ιέ, 

29 Καϑ' ἑχυτὸν ««.. ἀκου- 
ϑῆναι] Η15 1. 44,.Α. Ῥ. εἱ 
τς ΟΠ]15518 56 1518 ογαΐ 1ποὸχ- 
ὙἹΟΑ 1115: ἅπᾶ6 τονορανΐ οχ 
Ἵ. οἱ Β. 

οι. Οὐ γάρ με τυπτήσεις. ] 
Ὁ ἀνεύϑυνον εἶναι. 

ομεζόμενο: ἐκ τὸν μαντείου ἐσεφανηφόρουν. 
η(δορέα τοῖς; εἰς ϑεὸν ἀπιοῦσι δούλοις τὲ καὶ ἐλευϑέροις ἐσοτέμεως 
δίδο- τον οὐδὲν πλεονεκτήματος τερβεήρεον ἐλευϑέ ἔροες δωρουμιένη" 

ὑδὸ μὴν δούλοις ὀνειδίφζουσαι τὸ τῆς τυχῆς ὑποδὲεές. 

ἔμ χαριέντως καὶ δυσωπιπκὼς ὃ Καρίων " 

ἈΠ τὸ δὲ τυπτήσεις Αττιπάν ἔσιν 

ὑπὸ τοῦ τυπτέω ἀχρήσουν ϑέματος. 

αὐλτιπῃ αὐἰάδηι δα Ὁ 
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οὐ γάρ. με τυπτήσεις, σέφονον ἔχοντα, γε. 

Ἶ Μά Δὲ ἀλλ᾽ ὠφελῶν τὸν σέφανον, ἦν λυπῇσ τί με, 
Ἵνα μάλλον ἀλγῇς. Καρ. λῆρος" οὐ γάρ παύσομωι 

; 3 ᾿ , ς 2" νῇ δ Α Ὺ 5. τοὺ ΕἸ 

υκτήμνονων ἀνθρώπων» ως οχλον ὁέρκ.. τουτῶων ἐχοντωνς “ 

Ἔϑος τὸν. εἰς ϑεαὺς ἀπιόντα 
πρὸς τὸ ἔϑος οὖν 28. ἀνα- 

ἴΔλλλως. 

Ἔπαεξε δὰ 
τ 

πον ὡς σέζανον ἔχων 

Ἄ 

“0 Λῆρος, οὐ γοὶρ παύσομαι. ] ΕΣ μὲν ἐμφανῶς τὸ λῆρος 
ὃς τὸν δεσπότην εἶτεν, ἀντὶ τοῦ περιττολογία νοήσεις" 

καϑ' ἑαυτὸν εἶπε τὸ λῆρος, ἤγουν ἡσύχως, ὦ 
εἰ δὸ 

ὥςε μῇ ἀκουσϑῆ- 

1 ἸΠΠσοπάπι ρονριππὲ [δοἱ-- 
Ἰοσοπι, πθήπθ διηθη π8]-- 
Ἰδπὶ Ρο παπαπί αἰ ΠΟ ἑαΐοιη : 
πᾶ πὶ ΡΧῸ ὙἹΣῚΠ οὐήρα ρὶ 
15[4 τὸ, οὐ γὼρ, νοὶ ῬΟΤΠα8 τὸ 
γὰρ, οὐ γορ 2. ... εἶπεν Ῥ5- 

ΤΘΏΪΙ6581 σοποίμϑι: ῬΡοχῖπιᾶ 
ασππιαι ἴα ΒΟΥΣῚ δοσθη τ, τὸ “δ, 
λῆρος 'ποαϑ' ἑαυτὰ, οὕτως εἰθτοιξ, 
Ῥαμ!α]πλ τοΐονηαν: 
{πηι οἵ δὲ Βοΐτι8 πη αν ΕΣ ἢ} 
ἴμ δὴ, μαγειοαΐδην. ονδί ΟΠ], 
4αδὸ {πογᾶΐ πο Πλῖ8588., Τ6- 
Ῥεΐοπάδο ἀϊοαίδι. Ηΐδθο ἴοσο 
ΠΟΒΕΓῚ ϑολοζαβδίαθ [τἰϊ ϊθη : 
δὲ αρογίθ λῆρος αὶ ἤογεγι α-- 
χεγὰ Οαγζοτι, ἐγ οζρες, 20 -- 
δέ πιυδηϊέαγθ; πίλμιέ αἰοίδὶ 

28{15 1177. ἐπε15 εἰξοίϊα ποὴν αὖ5-- 
ἐργγεῦο7᾽, ίο πηΐητες ἐγιζ67-- 
μοίέεην ἐδ: δ. τἜγ7Ὸ αρμο 86 
αἰκίγεγϊέ Χῆρος, ᾿ 81:6 ἑαοίίο, 
μὲ ποῖ αιρααξιν" (παπὺν τοι, 

Β 2 

Ἣ ςεῷα- ; 

4πᾶη- 
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Πρὶν ὧν φραίσῃς μοι, τίς ποτ᾽ ἐσὶν οὑτοσί" 
Βύνους γάρ ὧν σοι συνο)οαίγομεοι πάνυ σφόδρα. 55. 

οὗ σε ἰκρύψω" τῶν ἐμὼν γῶρ οἰκετῶν 
Πιτότατον ἡγουμαί σε, καὶ κλεστίςωτον. 

Χρ. ᾿Αλλ᾽ 

αἱ (τὸ, οὐ γὰρ παύσομαι 5 πρὶν ἂν Φράσῃς μοι, εἰς ἐπήκοον. 
αὐτοῦ εἶπεν) τὸ δὲ λῆρος καϑ' ἑαυτὸ οὕτως εἴποι, λῆρος καὶ 

ἜΠΗ ΠΡ νῈς δὲ ᾧασιν ἐσαη μιστ σΑΕΙΟΝ Φλύαρος εἶ, ταῦτα λέγων. 

εἰρήσϑαι ἀντὲ τοῦ, λῆρος, ἤγουν ᾿μεκντιπός. 

λ 

“5 Πανν σφόδρα. Ὅτι σύνηθες ᾿Αττικοῖς παράλληλα, τις, 

ϑέναι τὰ ἐσοδυναιεοῦντα " δηλοῦται δὲ εἰγὶ τε ἐξ ὠμεφοτέρων. οὕτως 

ἈΆλλως" 

καὶ τὸ σφόδρα δηλῶν τὴν ὑπερβολὴν τῆς εὐνοίοις. τὸ δὲ 20 πυν-᾿ 

ἐρωτῶ καὶ' τὸ ἀπούω" 

ὀῤνλδαφεγαέν τὸ δὲ ἀκούω πρὸς ἀπαρέμι(ῥατον» ἢ πρὸς οεἐτ ρον 

ἔχει κοιὲ τὸ, τυχὸν ἴσως. 

ϑάνομαε, τὸ 

στικήν. ἢ 

9}, Κλεπτίσατον. ] Τὸ σχῇ μα παρ᾽ ὑπόνοιοιν " 

“πεῖν εὐνούστατον, 51 παΐζων πω μιεκῶς ἅμα καὶ χαρίεντ ὥ μενος. 
διοὸὸ τὸ τῆς πωκιῳδήας ἀμεϊδιι τε δονς ἅμα δὲ καὶ τὸν οἶκέ τὴν ποιεῖ, 
ἀποδοχῆς τε τυγχάνοντα καὶ χλεύης ἐκὶ τοῦ δεσπότον" 
ἐλπὶς συμφώνως τῷ πρώτ σῳ λεχϑήσεσϑαι τὸ δεύτερον" 

“Ὅκμμ"ρος, Κλέπτε νόῳ, ἀντὲ τοῦ, παρᾶφ κερδαλέον καὲ συγετόν. 

Οὐ γὸρ π- οἴαγα τοοδ ργοξιζ, 
“μὲ αὖ ἀθγοὸ οαατεαϊγοίςν ) ἐπετῃ, 
ἐπψιέαηι, λῆρος μέγ 86 δ:ογ7-- 
οαγϊέ, τας 65. δέ ΦΟΡΥΟΥ,, 

τὶ δία εἴἴοα8. (ΟΛποά 86648|-- 
ἐὰν ροβὲ Εά, Α. ᾿πνϑοϊμπ ποῖ 
δδϊ15 ΟΔΡΙΟ, οἰϊαη81 Τεπηραᾶβ, 
τὶ 58π6 ἰδοϊοπάαπι νἰἀοδίαν, 
τινὲς δὲ φασιν ἐσχημιοιτισμοένως 

εἰρῆσϑαι λῆρος ὠντὲ τοῦ, μκαν- 

τικός" ἀὰ νοὶ ὁχ 4πογιπι- 
ἄδμὶ βοῃίοηΐϊα ἰἰσραγαΐε 10] 
λῆρος, 448] ψαϊϊοϊπαπάϊ, 1ὰ 
δβὲ, Πα σα Πα] (ποη 4] 1167 586 ΡῸ 
416 ναίϊολη115. Οὐτμῖοὶ Ἰοαπτη-- 
ἐὰν} ἔδου]αῖο ργαράϊίιι5, (πᾶ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

' 
ἣ ἣ 

νὰ ] 

εἶπεν ἀμφύτερα καὶ τὸ πάνυ, 

τ’ 
ὧν τὸ μεὲν πρὸς γενροὴν. 

ἱ 
Ν 

᾿ - , 
ἀντὲ τοῦ εἴς. 

ἢν γὼρ. 

Αι ἀντὶ τοῦ 

η 

αι πιοίο γονεσϑιβ ἃ}. οὐδ- 
οὐἶο {πογαὶ ἡ Οσεγ. Ρτὸ ϑθχξι 

δ. τό, ναϊξοϊιαγὶ αἰφίία ἐπδα-ὶ 
πῖγο αϊοοδαέ. 

30 Πανϑάνομιαι) 51.111 {γα- 
ἄυμὶ διρία. δὲ “7οδολορ. ᾿Ἄττι 
Ὃν. Ἔκχλ. πὰ Ψ΄, νουθῖβαπα 
10515 ράγαμ ἀἰδουθρδηΐ. Ϊ 

ὅ. Παίωων] Οπαμαπδϑιῃ ἱπ 
15. νοΐθυιιι ΒΟΒΟΙΙΟΥ ΤΠ δὴ 
Ἰ141}15., αὰᾶ6 6ΟΧ. αἰνουβὶ8 
ΧΟΡ] Ρ5. δπηΐ ἴῃ ΟΥ̓Σ 
πολ ποῖ ΣΝ γϑάδ- 
οἴαθ, οοποϊπηππι 51. Ἰ: εἱΐο 
χοι μαρά πιασπόροχο ΧΕΠῸΪ: 



εἰώϑα μεν, δὲ καὶ 

δ ὦ Ἄλλως. 

᾿ 

ἐσὲ φίλα, ταῦτα πράττει. μὴ 

ὅι Καὲ συκοφάνται. ἢ 

ἵ ΟΕ: 

7 μενφηρεαρώτοτον " 

Δέον οὕτως εἰπεῖν, 

αὲ εὐνούσατον,, ὃ δὲ πορ᾿ ὑπονοίαν κλεπτίξατον εἶπεν. 

οἱ δοῦλοι τὰ τῶν δεαπονῶν ὑφαιροῦνται. 

εἶναι, γνώρισμια γὰρ αὐτὸν τοῦτο, 

50 ἹἹερόσυλοι, ῥήτορες.) Τρ 

καὶ ῥήτορες γὼρ ὡς Φαῦλοιε διεβώλλοντο" 

21: 

Ἐγώ. ϑεοσείβης καὶ δίκαιος ὧν οἰνῆρ 
Κακῶς ἔπρωττον καὶ πένης ἦν. 

Χρ. Ἕτεροι δ᾽ ἐπλούτουν, ἱερόσυλοι; ῥήτορες, 
“, Καὶ συκοφαίνται ν καὶ πονηροὶ. Καρ. πείθομαι. 

Καρ. οἷδώ τοι. 
30 

“-“ω "Ὁ 4 

ἐν Τῇ κοινῇ συνηϑείᾳ κλέπτην τον 
τὰ γὰρ μυςήρια λά 

ε 

πισύτατον ἡγοῦ εαῖ σε 

ἀεὲ γὰρ 
Ἂχ 

.8 " Καὶ δίκαιος ὦ ὧν εἰνήρ. ] Ἕπεται τῷ ϑέοσεβεῖ τὸ δίκαιον 

ὃ γὰρ ϑεοσεβὴς, ἃ τῷ ϑεῷ 

νὲς οὐ «ἔζο σι εἰς τὸ ἱερόσυλοι" 

διὰ εἶπεν, ἱερόσυλοι 

Ω ωῳ. 2 Ὁ 

ὅω Λιεμιοῦ γενομένου ἐν τῇ Αττικ 
τινὲς λάϑραι τοῖς συκᾶς τοὺς ἀφιερωμκεέναις, τοῖς δεοῖς ἐκαρποῦντο" 

μετὰ δὲ ταῦτα εὐϑηνίας γενορεένης, κατηγόρουν τούτων τινὲς, καὶ 

ἐκεῖϑεν συκοῷανται λέγονται. ᾿Αλλως, ᾿ΑἈπεέρητο ᾿Αϑήνῃσε μὰ 

γεγκεῖν, 

ἐξάγειν ἐντεῦϑεν ἄλλοσέ που σῦκα" 
ἱσάώκνενοι ἐν ταῖς τῶν πυλῶν 

γούτων ἐξήλεγχον Σέχνασμμοι, ὃ περὲ τὴν ἐξαγωγὴν ἐποίουν. 
λοῦντο οὖν συκοί(δαντωι, ὡς τὼ σύκα (ζαΐνοντες. 

βουλορεένων οὖν τίνων ἐξε- 

ἐξοδοὶς ἀνδρες πανοῦργοι τὰ 
ἐκα- 

ἐπεκρώτησεν οὖν 
“ " ’ » ᾿ ’ ᾿ ᾿ 

ἐξ ἐκεινοῦ τουνοα σρος ποαντὰς τοὺυϑ πανούργους. 

ν. 28 Ἔγω. ϑεοσεβὴς] σ, 
1)0. Ἐγὼ “γὲρ ὧν ϑεοσεβὴς 
καὶ δέπαιος ἀνὴρ, τη 7] ἰεβ6 
ΥἹο]αὶα: τἰὰ ν. ὅ4, μοὲ μό- 
γος. 

ν. ὅι Πείϑομα Οὐπαη- 
ατπιᾶπὶ γᾶν Θ ΒΟΥ αίαν σύϑο- 
μας ἴῃ Ο. 1) Ὸ. :ηἰονργεῖα-- 
ἰϊο ἰδγηθπ ἤγοΡρα6 ἰδοι!οΐϑ 
Μἀα]ὰ {π|, σιφεύω. Β1π}}}} 
πιοο ν. ὅδ, Σπευσόμενης " 
84 δῃρονπθ δθ)]οοία εϑὲ 
ἰρωτήσων ΨΟΥΔΘ νοοὶβ ἱπᾶϊ- 
ἼΠ1 81. 
᾿ς Ὁ ΘΕΒΕΊΒΕΡΞα ον παυρδιο νον ουνειυς 

Γ[Π), Πἷο απο δἀδοηί απ) 

νι ἀοίαν ἰα[6 “παϊρρίαπι: ἀντὲ 
τοῦ εἰπεῖν ἔλεγες 

νεῖ ἐπήγαγε κλεπτίσατον παί- 
ὧν εἴο. εἴ πιοχ τὸν οἰκέτην 

Ἡομπογὲ Ἰοοιβ 1]. Α, 

εὐνούφοτον, 

ποιῶν. 

γό2. 
22 Λιεμοῦ ] 819 οχ διζαα 

ΒΟΡΡ51, Ῥγοθδμπίθ ΛΊρϑέογο, 
ΡΟ. λοιμοῦ Ρυΐούπαι Βα 4, εἴ 
ἸΟΧ τινὲς ὉΥῸ ὅτε. ϑιεέάαθ 
ὙΠΟΪ551}}) τούτων οδἱ τραάοη- 
ἄππι. ΑἸτογαμι 46 Βυοορ ἢ δπη- 
τί. Βοῃο πὶ οχίαι επᾶθιι 11 
σ. ΤΌ. ρμαι]ο ἰάιλθα ψι10-- 
Β'ι5: ῬὉΓῸ τὸ τούτων ἐξ. τ΄- 
101 Ἰοσιίαν: τὸ τοιοῦτον, οἷ 



ΠῚ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ὍΝ 

Χρ. ᾿Επερησόμενος οὖν ὠχόμην ὡς τὸν Θεὸν; ΓΝ 
Τὸν ἐμὸν μὲν αὐτοῦ τοὺ ταλαιπώρου σχεδὸν 

Ἤδη νομίζων. ἐκτετοξεῦσϑαι βίον" 
Τὸν δ᾽ υἱὸν, ὅσπερ ὧν μόνος μοι τυγχάνει; 

22 Ἑπερησόμενος, οὖν. ϑ 5 ̓ Ἐπερωτήσων͵ τὸν ̓ Απόλλωνα. ὡς Ὶ 

τὸ δὲ ἑξης. φχόμην οὖν πρὸς τὸν 
ϑεὸν. ἐπερησόμεενος, καὶ ἐρωτήσων, νομιίζων τὸν βέον μὲν ἐμοῦ 
αὐτοῦ τοῦ ταλαιπώρου σχεδὸν. ἐ ἄντικρυς ἐκτετοξεῦσϑαι καὶ κεκες ἢ 
νῶσϑαι, πευσόμεενος δὲ καὶ ἐρωτήσων, εἰ χρὴ μεταβαλόντα τοὺς ᾿]} 

χὸν ϑεὸν δὲ, πρὸς τὸν ϑεῦν. 

τρόπους τὸν υἱὸν, ὃς μιόγος μοι 

ἄδικον, μεηδεὲν ὑγιὲς (ὁ γὰρ ἄδικος καὶ ἅρπαξ οὐχ, ὑγιαίνει τῇ 

ψυχὴ) ὡς νομίσας τοῦτο αὐτὸ συμφέρειν ἐν τῷ. παρόντι, βίῳ. “ 
ἐπανάληψιν.. 

, ᾿ “7 ἥν , ᾿ " ὝΔων ᾿ ᾿ 
προείπων ἔϑηκε δια μέσου, τὸν είμον μὲν 9 ἐῦνη; τοῦ, βίον. 

ἘΒ δ3 
Εἶπε δὲ τὸ πευσύμενος κατ 

κῶς. Ἔ 
“" Ὁ , “ “ ω ν  πΝ 
95. Τοῦ ταλαιπώρου. ἢ Ἴου τλητικοῦ, τοῦ τετληποτοσος 

ἐκαλοῦντο οὗτοι 
τὰ δ. 

25. Ἑπερωτήσων οἷἴς.7 Ορ- 
ἔϊηιθ Αἰπεϑεγιός δαἀποία! οἴ! θα 
ἤᾶτπο, ἀἸδ!  ποῖουο ἰαπίιπι Δ1- 
ἄϊπαὰθ 14. εὐ ἘἸοΥ. τηιίαϊᾶ, 
ΟηΒἰπι, αἀδ6. ΡΟΥροΥδ μι 
ἔπογαῦ ἴῃ Β. εἰ Ο. ἀϊνα]πα: 
84} εἶναι πανοῦργον κοτὲ ἀδι- 

κον. μηδὲν ὑγιὲς, αἱ “1, ἐ5έο-- 
,λαπῖβ νοῦρα, οδρεῖ πίον -- 
Ῥγοίαϊϊοπβ πονὰς ἰροογαηΐ, 
δα δπμηῆπο γούϑη πος Ιθ6Ὸ 
ἀείγαοία τοηονοσαηΐ. 

94 ᾿Αντέμαχος} ΑΔ 515η1- 
Βοαϊομοηι νοοὶβ πῶρος, πᾶ 
Ῥύορυῖα {υ1} ΤἸθόγιμμι, Ρτο- 
Βαμα 8) βδερίις δἀἠποπηΐῃῦ 
Ἠδεο ἃ νοίτι5.15 ΟΥ̓ απ 1ο 15 
ἈΠΕΙΠΊΔΟΝΙ ψοῦρα: νίάθ δι. 
ἄαηι πὰ ἸΠῶρος εἱ Ταλαέπωρος, 

ΠῚ πιοϑίγι πὶ ,,γζοορλαμπὶς 
ϑολοϊαξίοη, εἰ ϑορλοοίίβ “δὰ 

εν 4 

οὺν συκοζ κν- 

ΤΟΣ ΉΥΝ " 5 5 Ὶ 
52. Ἔ Τὸν ἐμὸν μὲν αὐτοῦ.) Αὐτὸ τοῦ ἐμὸν αὐτοῦ Αττίς 

, 

εἴνοιε ,πανοῦ ῥγον καὶ Ι τυγχάνει . 

εἰδὴ ἐπερησό͵ μενος 

» 

Οεἄ. ἴῃ (]. ν. τά. οοπιρί-- ἢ 
αν: νοῦπ τί ἀΙδογερδη- 
ἰ1ὰ, οἱ [40116 ἀϊο5. ο586 ψῈΓ- 
8185. 415 διιδρίσοῦτν, ὉΠ ΠΠ1 
ΠΡΉΓῊΝ Πῶρος τοι Ὗ, ΟΝ 
καὶ οἷς τεκέεσσιν ἕκαςος" 81- 

ἰοχαμη, Πωρητὺν ἀλόχοισε καὶ 
οἷς τεκέεσσιν ἔψεντο" ἃ ἀποά 
ΘΧΘΙΏΡ Δ, ΠΡῚ ΠΠΘΠΑΟΒῚ 16- 
δαπίαγ., οονγσοπάοβ γος 
"ΟΥ ὙΠ} ΠΆΡΟΣ βιρρεαιίεῖς, 

ϑολοί. πωνὶρλα. αὰ Οτοβί. σὸς 
592. Πώρη ποε ἐλάχοισι καὶ 

οἷς τεκέεσσιν ἕρς σὸς" 8 ΨΕΙΟ 

Ἔχ τπὰ]6ὸ ΘΟΠΙΏ515., 6108 οαξοῖ 
Ῥοβιΐ, ΒΙη15. νΟΥΒ1 18 ὀτία ἱ 
δἷ1 Ἰοοο, οὐ Πφαϊὰο ἀεῇ- ἢ“ 
ΠΪΡῚ Ῥοββοῖ, 1ρ88ἃ Απίϊπδομδο Ἰ 
νε] ΤΒοραῖάθ νοὶ Τιγάὰ ἔο-" Γ 
γοῖ Τραβ: ίσπαΐθο ἰδίμθπ, ὶ 
ϑολοί. ταλικέπωρον 410] ἰραάϊε, 
παροὶ τὴν πώρην . 5 δηλοῖ τὰ 

πένϑος" 486 ἔοεπια, Ὧ6 Ρο8- 



. ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, 2.5. 
Ι 

ΤΙευσόμενος εἰ χρὴ μεταβαλόντα τοὺς τρόπους 
Ἐνα: πανοῦργον. ἄδικον. ὑγιὲς μηδεέν᾽ 

Ὡς τῷ βίῳ τοῦτ᾽ αὐτὸ νομίσας ξυμφέρειν. 
Καφ. Τί δὴδ᾽ ὁ Φοῖβος ἔλακεν ἐκ τῶν ξεμμώτων; - 

“ . Ν αἰπωρος δὲ παρὰ τὸ τὰ ἤναι γὸν πῶρον, ὃ ἐσε, πένϑηφς. ὅτ) 
ὥρος πένϑος ἐσὲ, καὶ ὅς ᾿Αντέμα χύς Φησε" ς 

ΠΩ ᾿ φ- , μὰ 
ὥρός τοὶ ἀλόχοισε καὶ οἷς τεκπέεσσιν ἕκασος. Ἶ 

δὴ ἃ Ἐκτετοξεῦσϑαι.)] 955. Τετελειῶσϑαι, ἀνηλῶσϑαὶ, ἕν 
“ - Υ̓ 

Ἐταίορὰς τῶν τοξευύντων, ὅτων τὴν ζαρέτραν κενώσωσιν. ἢ 

89 Ἔλακεν ἐπ τῶν σεμ μάτων. Τοαγικώτερον ἀπείήνατο 
προσδιασύρων.. ὥς φασιν; Εὐριπέδην. ὁ δὲ νοὺφ, τί ἐφϑέγξατο 
ἔκ τῶν σεφάνων τῆς προφήτιδονς, ἐςε ανηφόρεε γοὲρ αὶ Πυϑία. 
58 Ἐπεὶ οἱ τρίποδες δάφνῃ ἤσαν ἐξεκος ἠδ ἐ Τὸ δὲ ἐκ τῶ» σεκο- 

μάτων. ἐπεὶ οἱ μεαντευόκεενοι ἤθι ἀναροινώσει πρὸς τὸν ϑεὸν 
τος πεύσεις ἐπδιοῦντος γράφουν ἐν πυπκτέῳ τὸ κατ. ὡ προαμέρεσιν 

»Ἥ 

οὐτοῖς κείμμένον., «εἰάνῳ τε 57 Ἐπν ντες « βρῷ, τῇ μαντιπόλῳ 

ν. 7 Δῆγδεέν] Ο. Ὁ) ᾿ Ὁ. ποι ἱπάϊοαδι. Ζένπιοῖ, Ὁ. θ99. 
κε δὲ ἕν" χαδα ταίΐίϊο ἀἰβ]πῃ-- τ, 7. 
5Θπάαντμ;, ΟΠ ΠἸβ0 1 νοοῖ !α- 55 Ὑετελειῶσϑαι} Ῥτο ἐο 
ΤῊ 1} ΤΠ ΟΠ ὈΓΔ115 γείμβι18-- ΠΡ ΥΝΣ ΡΥ ΠΕΕΥΡ Ὁ 
β᾽ πλ]8. Ῥἰθνυαπήθο ΟΡ ποῖ. ς ἐώωδ, οἱ πιὸχ τῶν ἐν τῇ 
Δχοπιριοτῖμη ᾿ ἀἀίαι πα Ο5Ε. δε ρς ἀνωχισκόντων τὰ βόλη. 
ἄρῃ 05. Τ᾽ αοοὸ Αὐδὰ, αἀ ἀρ δ Ἐ 
ΡΣ ΣῈ ΣΦΕ ΤῸ Βα Ἐπεὶ οἱ τρίποδες} χ- 

ΟΠ 7. ἐπεί. 9 ῈΡΙ τόσαι ον 
1158. 79ωμξογ ᾿πιϑου 15. 

ἕ ῬΟΏΙΕ ὙἈ ΠΟ Π6}}1 τῶν φσεμιμιώ. 

σῶν, ὙῸ] Ἰρ51π5᾽ ναῖ15 γ- 

4|ι146, ψ6] {νυ 100 615, 401 ἸΔΠΧῸ 
ΟΟΥΟΙ δ ε18. ᾿ 

δι ψόοσαῦ ἴῃ ἀπθίμπγ, 1{1- 
ἄο εὖ Δ πιοίοθὸ ποίαϊα 
Ρ. 102. ν. 48. παρὸ τὸ πῶρα, 
ὃ δηλοῖ τὸ πάϑης, Ἰαοίσιο, 57  Αμφιτάντες ) ὅ1π10 ἀτι- 
αἶδὶ 1Ὰ}10γ, ἴῃ Ἀπ ρρλὰ οονπ Ρῖο ἰοδομπάτι) 65. αἰ μεφεσέψαν- 
γαρίο, Πῶνγα .ν ν νοὐ λύπη. τὲς. ᾿Αβρῷ ὀρμΠποΐοπ.. ἱπορ- 
πη οχρ)οαπάα νοσο ῥσοπιὶ- ἔπη αἰουδαμι βροοίο!, ἰσηὸ- 
βοῖιθ νϑΐίογσος. δἀῃιθοηΐ πάϑος Ὑῶῦγο ἴθ ἰδίοου : ἤορπεχδῖ 

οἱ σένϑος". πὸ Αγίδίεγο αὐ- Ῥοΐπι5. 561 09.580 “οχῴνης νεὶ 

ϑοηϊίον, αὩἱ ἀρμὰ ϑηεδώωην δαφνώῳ. Ῥκτοχίπια πο 1η1- 
Διο 1Ππἶπ|8 νἱοὸθ τ ρομὶ νος μπ|8 ἐμ ν]οαΐία, πῖδὶ Ῥγοΐπη- 
1π|ῖ: ὩΔη1Ὶ πάϑος δοσοπιπιο-ς- ὧο απο ἰαθογατΘ θ1465; 
ἀαῖο βἰπιϊ, απ ἀπὸ τοῦ ΟΥΑΙ πΊΔ(ΟΙ τοσομ 5, ἃ1-- 
φήϑω, πήσω ἀποιπί, οΥἱοὶτ, 46 Ἰπιροῦ} ποΐθ8. ρυδλοῖο- 



94 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥῪΣ 

Χρ. Πεύσει᾽ σαφῶς γαρ ὁ Θεὸς εἶπέ μοι τοῦ 6 40 
Ὅτῳ ξυναντήσαιμι πρῶτον ἐξίων, 

ἐχπεθστόνουν" δ δὲ ἐντυχων σύμφωνον τὴν ὠπύρερεσιν τοῖς προτει- 

γε μπένοις ἐποιεῖτο. οἱ δὲ. ὅτι ἐν μέσῳ τῶν ςεἰ(άνων κα ϑη μένη ἔλεγεν 

ἡ τυϑίέκ" ἢ ὅτι ςε(βάνην 

ἡ Πυϑέα" καὶ ἀλλαχοῦ" 
ἱριθας ᾿Ἄλλως. 

« 
ἐξεπτο δι τρίπους. ἐφ᾽ 

{{7] ἤν. δὲ ἡ Πυϑία 

γυν"}» ἥτις, ὥς φασιν, ἐπικαϑη μένη τῷ τρίπολι τοῦ Απόλ λωνος, 
παὶ διαιροῦσα τὰ σπέλη πονηρὸν κάτωϑεν ὠναδιδ κκενον πνεῦ μμος 

διὰ τῶν γεννητεπῶν ἐδέχετο μορίων, καὶ οὕτω μιωνέκις πληροῦμεένη, 

καὶ τὰς τρίχας λύουσα, κοκὲ ἀφρὸν ἐκ τοῦ βόμιατος ἰποπέμπου- 
σα. καὶ τἄλλα πάντα ποιοῦσα, 

σιν. τιὶ τῆς μιαντείοις, 

ΤᾺ: 

ῬΌΒΠ1556 
τῇ μαντιπόλῳ 581 

αἰτὰ 6856 πρᾷαϊξ, ᾳπᾶπὶ Ρυ- 
ἀμ1α: δἷο πάθη ὅ ἐντυχὼν 
15. οΥν,. πὶ οΥγδο] γ) ο0Π- 

ἼΒᾺΠΕ, ΡῬγοαΐ 111 ἀϊοπηῖπν ἃ 
Οὐδεοὶβ ἐντυγχώνειν τοῖς ϑεοῖς" 
8ε4 γοριρηαΐ οἰπόπρισιν ποιεῖ- 

σϑαε, ἀποά. 60. πιοάο οδρίθι- 
ὅπ Του δὲ τιϑ8ὰ 1Π50] 0 ηἷ1, 216-- 
ϑροιυδειην αεοίρονο. . ϑουῖρβο- 
τἰΐ Τονίαββα τῷ μαντιπόλῳ ΠοῸ 

ἐχειροτόνουν ὙἱΠΘΙΙΣ 
το μον» ἡφοδαηΐέ : 

ΘΒ ΛΠ, 

“ρηϑιι : ἐἑαδοίίις εἰλιίδεραε 

σαοογαοίί, οὐ πιγμμ 1}- 
Ἰπὰ οὐαί τ {ΠΟΙ ΟΥ̓ 1 

γοοΙΡΙ μου πὶ ἀοπηαπαἴτι :- 

ἦ6 ατιέθην ψτίιεην. αοἰξέθοοε γ- 

ἐἤέαπιν ἐπ ἐλὲροαθ᾽ ναἰοίπαμ-- 
ἕεην, γοδροπδέην ργοροσί(ἐδ 
χιιαοβέζογυειι5 φΟμ ΘΟ εγ18 τθεΐ-- 

ορῥα. Νοπ ΘΈΡΝΝ ἘΠΠῚ|8 

ἴη 80 δἰτπροπάα το]ριοβθδθ 
{γτ8π|15 οἴπιοϊηα τ 1151 ΟΥ̓ 1 

ογᾶο; δἀεογαμὲ οἰϊααχ οοπάα- 

ἢ μάλλον μανίας, 
" ᾿ ὃ. ᾿ « ΄ , 

,Ἁ καὶ δαχέμμων γὲς ἣν οὕτω καλούμενος πύϑων, ἀφ᾿ 

ὅσω οἱ μαινόκεενης ποιεῖν εἰώϑα- 
ἐφ ϑέγγετο ῥήματα “" 

οὗ. ἡ Πυϑία 

οἷϊ ροεΐδθ, (11 οΥ̓8ο 1], 486 
Ῥγι18. δεχομένη" τὸ 
ἀπεϑέσπεςζε 
ἀμετρα, ναυδῖθι8. 1Π|ρατοπξ 
αἴηπο Ἔχρο] επί, ἰαϑθ ϑέγαδ. 
1χ. Ῥ. 642. 

πνεῦμα 

28 Ἴαχεν ἀςοῖσε) ““γἱδίορῆ. 
Ἐᾳμ.. ν. τοι. ἀπάθ απ, 
νἰϊοθ6. βουὶθὶ αἀσοῖσε ῬΤῸ ἐξ, 
ἀδύτοιο. 

ὅρ Στέφανοι «.- .« ἔμιων- 
τεύετο 1. Ηδεὺ ἰοϊάοιη σνοχ- 
ῬΠΣΠ.Ὸ οχίδηβ τπ Ο. 9᾽ Ὁ. 1151 
ααοα Ργο᾽ ἐμαντεύετο Ρτϑοο-. 
γὰΐ ἐχοησμῴδει, δἀάαίαιο ἢ 
τὸν, τρίποδα λέγει διὼ τὸ κυκλο- 

τερὲς αὐτοῦ. 4αϊθ5 εἀτία 

50Π 0114 σαγεηΐ. 

ἄο Ἣν δὲ ἡ Πυϑέία γυνή] 
Ταθο οὐ 1π πιοάϊιπι 80 }]ρία, 
πὶ ἴδ 0116. ΟΠ νυ 58:1: ΠΟΏ11185, 
αποά 741 Αἰχιδέογιεβ ΤΌ δ18-- - 
οὐἀογαίιι5,, ππᾶππηὶ Ργοάδηῖ: 

οὗ καϑῆςο, : 
ὃ Ἴακιεν εἰςοῖσε διὸ τριπόδων ἐρετί- 

ὅ0. Στέφανοι ἐπὲ τοῦ τρίποδος εἦξεοτο ἡ οὖς ἡ 
ΤΠυ ἐο ἐν τῇ χεφαλῇ Φοροῦσα ἐμαντεύετ σ. 

΄ ͵ 

ἔμμετρα τε καὲ 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 
᾽ 

25 

Ἐκέλευσε τούτου μὴ μεϑίεσθαί μ᾽ ἔτι. 
Πείϑειν δ᾽ ἐμαυτῷ ξυνακολουϑεῖν οἴκαδε. 

: 

ἡ " 
παρωνομείςζετο ἢ και 

δέ Ὁ ε 
οὐτὺς 0 ᾿Απόλλων Πύϑιος ὀγομιωςμιενοῦ, 

Ἂ 
διὰ τὸ τοῖς πυνϑανοίκένοις χρησμοὺς διδόνοιε περὲ ων ὧν βού- 

λοωτο. ἢ 

- ἤρ Πεύσει. οἱ ᾿Αττεκοὲ τὰ 
“"" - δ. ΓΝ ΄ δ , 

τῶν προδηγέκων χρυνᾶν ΕΣ 

ζεῥα πρόσωπα αὶ διοὶ εὐρϑογῳ γράφο: σιν, ὡς καὶ ἐνταῦϑας 

καὶ ἐν τοῖς ἐξὴς εὑρήσεις" 

διαλέκτῳ χοῆἥται. 
Ε) . , 
ὁψει,. καὶ οἷξε τὰ 
΄ ἰς ᾿ 

ἑπομένη συνηϑείο 
ἀπογορευτικοῦ δὲ 

οὐχ; οὕτω τὰ δεύτερα πρόσωπω εὐφ ρηύδηην ὡς εἴρηται, 

τὸς γὸρ. 
ς 
ἢ δὲ κοινὴ ἡ Τὴν ἀεὸν γοῦ τοῦ βούλει, καὶ 

ἐνεργητικὰ μὴ ἐν χρήσει 
2.ϑ,ἙὙ τ ΝΣ , " 
ἀεὶ διὸ διφϑόγγου τὸ τρία ταῦτα ἐκφέρει. 
Ὰ 
ἢ αἰτεολογικοῦ μιϑρίου 

εἶἴπέρ τίς. ΤΉ ᾿Αττικῇ 

εὑροῦσᾳ. τῇ! Ἂτν “Κῇ 

᾿Αττεποὶ 
32 

ἀλλ᾽ 
τεϑέντοε, οὗ 

ὑποτακτικῶς, 

ἤπλ, Μὴ μεϑίεσϑαί ἦτε} Τὸ μεϑέηκοι ἐνεργητεπκῶς 

“πρὸς αὐτιοτερεὴν συντώσσεται" ὡς 4ι Συνέσιος, μεϑῆκε τὸ πη- 
- ᾿ ἘΠ τὼ 

δόλιον ἐκ τῶν χειρῶν. παϑητικῶς δὲ πρὸς γενικὴν, ὡς ἔν- 
ταῦϑα, 

3 » “ι “Δ , 
ν. 45 Ἐμαυτῷ 7 Μη ροῦσα τὸ σκέλη" εἶ9 οὕτως 

ἘΠ. ΑΔ. τοοὶθ ἔπιδ 1 5οατιθη- 
ἘΡπι8. οππομ δαί. (ὑομβεπ- 
1 Ὁ. 1). τὰ 480 οἰβὶ οοπι- 
τη ροδὶ ἐμαυτῷ 5810 1πίοῦ-- 
ἡδοΐαπι,, Ρεμα Τάπθ ἜΧΡΗ- 

οὐπάδο δϑηΐθηΐϑο τῷ πείϑειν 
ΘΒ ΡΕΥΡΟΙ τιν ἐκεῖνον" πείϑειν 
δ᾽ ᾿ἐκεῖνον δα λεδνῇ 
ἕως εἰς τὸν οἶκον. ἤγιδολίϊ- 
γυι5 ἸΏΛΟΥΡΥο5. εἵ Ο'δγαγε5 
γαϑοῦ]α απιαν 1 οάϑιι5 ἀσσοορΡ 
ῬτΟΥδ115. ἈΡΟΥΥδυτιΐ. 

ἐμοὲ 

τπ4θ ΠαΧουΙηξ, ἀρουῖθε ὁ6- 
δώπιοι. δὰ Α. Α, χσι, 16. 
Ῥ. τὅο. Ὦ. συ7]ὰ5. νεῦρα ρο- 
ἨΔ: Λέγεται, ἡ Ἠυϑία αὕτη 

γυνή τίς οὖσα ἐπικωαϑῆσϑαι τῷ 
5 ͵“ ᾿ 

Ἀπόλλωνος, ϑιοὶ- τοι ποῦδι του 

πνεῦμεο πονηρὸν κώτωϑεν ἀναδι- 

δόμεενον. κοι δι τῶν γεννητί- 

κῶν κακυτῆς δια δυόμεενον Αορίων 
πληροῦν Ἐὴν γυναῖκα τῆς μα- 

ταύτην τος τρίχας 

λύουσαν λοιπὸν βακχεύεσϑαί τε 

καὶ οφρὸν τοῦ σύματος ἐφιέ- 
ΐ 

νάε. καὶ οὕτως παροινίδε 

(Ἰεσο παρανοία.) γενομένην τὰ 
τῆς μανίας φϑέγγεσθαι ῥήμας- 

Νοῦ ἀἸδδί τα ἴῃ 4|10- 
τοῦτα 84 ππῆσ ἰοοι πὶ οομι- 
ἘΠ αν ]5. ἰγχαάφαηθιιν., Ψ146 

Ονάψει.. τὰ Οδἶδ. τττὶ Ῥ. 125. 
1 909. 

᾿ 

νέας. καὶ 

ἐμ 

ὃν 

τῶ-Ἕ- 

ἄχ Συνέδιος.}. Ἔρ:.τν. Ρ. 
16ι. Ὦ. μεϑῆκεν οὖν ἐκ τῶν 
χειρῶν ὃ κυβερνήτης τὸ πήη- 

δάλεον. 



ΤΩ 

Καρ. Καὶ τῷ ξυναντᾶς δῆτα πρώτῳ" 
Ὁ» 

Ἑμρ. ΕἾ οὐ ξυνίης τὴν ἐπίνοιον. του Θεοῦ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Χρε. τουτωΐ. 

45 
Φράζουσαν, ὦ σκαιότωτε, σοὶ σαφέξατα, 

! 

, 

47 Τὸν ἐπιχώριον τρόπον. Κατοὸὶ τὴν ἐπιχώριον πολιετ εζαν 
ων 

ψὼν Αϑηναΐων. αἰνέττεταε. 

δυσκίνητον ἄ.2 διδοίσκειν. 

4ἀδ Καὶ τυῴλῷ. ] 
«. , -- »Ὁ 

Ἴὸν πῆρον ὍΣ νῷ" 

μηρὸν δὲ," 

ν. ἀφ, Καὶ τῷ ξυναντᾶς δὴ- 
το πρώτῳ) [Το ον οσα πα] μο- 
"ἴδια, ατὰ νεΐεγεβ Β44. ο4- 
τεηΐ, ἀθάι ὸόογίτ5 1ᾳ Ὁ. 
εὐ π6. δθοῦϊ85 Αἰχέβέογαϑ : 
τοοίθ, 851 σῷ οδρὶδδ τόνε, αἱ 
ἔθου γτοροὶ Οδγίομ, (πέ-- 
για) Φ᾽ΦῸ ΟΟΟμγὴδ ργάπιο ἢ 
ΑΥ 51 σῷ, αποά 2) γζοολέιο 
Ῥ]δοστ,, οὐ Οεγαγαάο, Ἰάθυῃ 
Ὦϊο ναϊθαὶ δ σούτῳ, ἀϊκογίῖΐ 
Οὐαἰϊοιθ γοοὶα Οὐγίοη, 7127», 
ἐτι δοίέδοοξ ἐδ οὔρέμδ 65. ργὲ- 
γπο: Ἰάαμε ορίϊηδ βεηϊοηίαο 

ΠΟΗ ΒΡ. ΨΥ] “Ἵρίδίορλα- 
7167» ὁ ὍΤΟ ὅδὲ ΝΕ] οὗτος Ποὺ 
Ῥϑοίο Ῥοβϑμίβδβθο νἱχ οτϑάο, 
οἴδὶ πᾶ 927. δεοράαπ. ἄρῃ. 
ἂς 1). Δ. Ῥ. 18ὅ. αἴσιιο 4}}} 
ΒΟΡΙΡΒΟΥΙΠδ, ΟΠ ἸσΠΟΤΘΙΗΙ: 
απάρο Αἰ, Καὶ τῷδε ἔυν- 
αντᾷς θῆτα πρώτῳ" ΟἿ] Ἰοοίτο- 
1 Υἱβ Ῥαγ οι ΐδθ δῆτα 5ιι- 
Σνασοίτεν: 1πϑι] τα παν γαῖτο- 
τΐβ ἤποπι ΞΟ Υ 5. ΠΟ οχρο- 
ἴδηβ, ἡποά ἃ πεῦοὸ {πεγαΐ 
Ἔχροπομπάμι, Ρχαθοῖ ρθε [6- 
δι ἱπαίτουθ σσομραΐ. [1,οοΐο- 
γι. 2} ΕΙΠΠΟ8η}] ῬΥΔορεῖ (". 
1. 0. Καὲ τῷ δυναντὰς δῆτα 

αιιᾶδι ῬΑ ΟΡ πὶ ἃ 
απο πὸ 

οδν , σπτρώτον 5 
᾿ 

ψΟῦ 9 ξυνάντῃ με" 

4 νοῦς γὰρ ὁρᾷ, καὶ νοῦς ἀκούει. 

καϑάπερ ὃ τυφλὸς τὴν πορείαν εὐϑεῖαν οὐ ποιεΐταις 

δὲ τὸ τῆς πολιτείας ἰταμόν τε καὶ 

- ᾿ , - ᾽, Ἂ 

Ἤτοι προς τὸν Πλοῦτον αἰνιττόμενος. ἤ 

ἀᾷ καὶ 
κ ." 

προς το 

αι θέαν 65 Ἰρϑιιπιὶ ν ΟἹ 1556, Ἔχπτ 
Ῥ]Ἰοαϊοπθ ἸωΐῈΡ. νουϑι5. δά- 
Ἰοοία οανῖ, τούτῳ συναντέσας 
Ῥτο συνοαντ σοι 9 5101 11 τοοΐο 

ΒΟΥΙρβεγαΐ ν. 4ι. ξυναντίδαι- 
μὲ  Ἤδο ἀπ ἀδμογζδῖν 8 
πρῶτον . 4ποα Ἰπηον Ὀχοἴδίι 
καὶ ὠρχοὶς, πο Ῥοηιϊα5 964- 
ΒΡΟΥΠΘΙῚ5 Ὀγορίον ν. 41. ἴ70]1 
τορογίαίπαῦ χοίαϊα τη. Βα, 
Τπιρά, Καὲ τῷ γε δὴ ξυναντᾷς, 
4ᾳαοά ὙοΥδιι5 Τοϑρι!,, 116 
ῬΥΔΟΙΟΥΙ,, Ὠ181 [Ὀγὶ6 τῇ Βγ- 
γοᾶη8., ἥτιᾶο ΡΥ δοϑίο ΠῸ} Οϑΐ, 

Ἄ 

λ2 Διδασπκειν)] [Π8{1}18 ἀρ-- 
ῬδμδΙκ Ῥγδθοθιοπέιθι5. δοοο- 

αἴ, οὐ δἰγιοίηγδο σγᾶν18, οὗ 
πλμιϊ δὰ ϑοηίζθηίδηι οοη- 
Του ομ5. ϑαρροπάθπι Τοοῦ, 
ἀσκεῖν, διδὶ βῖνο ἀσκεῖν δὲ δὲς 

δάσπκειν" νοὶ, «τιοὰ 16 γ6 τὰ ϑ15 
Ῥ]δοοι, δὰ τπι{π|πὶ ᾿α]}15 δα- 
ποίαίτοι!5. δὲ ᾿ΡΑΠΒΙ ΟΣ Ομ 6111}, 
διδάσκειν κατῷ τὴν ἐπ. ἀολι 

4αΐθι5. Ἔαρ!οομίι, ᾿Ασπκεῖν 
τὸν υἱϑν οἷο. 1. Ἐ]. 16.885, 
κατοὶ ἐπιχώριον χήν πολιτεία" " 
τη ΒΌΒΡΙΟΘΕτΙΤ 41141018,. ΟἹ]Π} 
ἰΐα {550 βουιρίπα : Κατώ-" 
(ρου ἢ ρβῖα ΟῚ ῬΥΔΟρΡΟ- 



ΤἸΕΛΟΥΣΟΣ, 927 

“ Α Αν ᾿ ’ , 

᾿Ασκεῖν τὸν υἱον τὸν ἐπέχωριον τροτσίον 
[ω] » ν Υ Ν "» 

Χρ. Τῷ τοῦτο κρίνεις: Καρ. δηλονοτοὴ καὶ τυφλῷ 
 ] ἐπ Φ ΔΑ. ς ΣΊΆΣΥ « “-. ϊ 

, Γνώναω; δοκεῖ τοῦ, ὡς σῷοσο ἐςφξὶ συμφέρον 

Τυφλὼῷ δὲ 
τῳ. 

λως. 

2 Ὁ Ὁ . ᾿ 

ἸΠαροιμέωα δ᾽ ἐσὶὴ, τυφλῷ δήλω τὸ μαρτύρια. 
-“ "δ ΑΜ μ᾿ ᾿ ᾿ δὲ ς " τ » 
ὅτε σῴούθρω ἔσκε τοῦυτὸ συμί(δέρον. τὸ μηδὲν ὑγιὲς ασκεῖν. 

, ΓΝ - "Ὁ Δ Ψ ἢ “ ᾿ ΄ 
ΠΠαροικμέα ἐπὶ, τῷ τυῴφλῳ δήηλον, ἐπὲ τῶν πὰνν σαί(ῥεφατων 

ΓΤ Ἀν Κι μΝ ᾿ 
Καί κ' ὡλαῦς τοὶ ξεῖνε διακρίνεις τὸ σῇ κμκον; 

3 3 Ψ 5 ᾿ ᾿ ΓᾺΡ» ᾿. ᾿ 
οὐχὲ ὀφϑαλμοὺς, ἀλλὸ τὴν καρδίαν, τουτέσεν,, ἀνοή- 

τὸ δὲ ἑξῆς, 
ΕῚ ἢ ΤᾺ 

λεγομένη" τὸ γορ τοῖς τυϊλοῖς ἀδ δῆλα τοῖς βλέπουσι σαφέτατα 

ἢ 

ν. 8 Τυῷλῷ} ΝΙΜΙ α5- 
παι ναυταίτ": ἰαπίπηι ε1- 
δι πστιθ μι} γαΐο τη Ο..1). 
ἀϊἸδοθάϊξ ἃ συ! σαΐ5, -- -- δηλεν- 
οτιὴ (ϑιιργα βου ρίαμῃ.,, (βανε- 
φὸν γοὸρ ὅτι} καὶ τυφλῷ Γνῶναι 
(ὀχρ!οαΐῃν νοῦ σαι) δοκεῖ, τοῦϑ'᾽ 

ὡς εἷς. αιοα πἰχὸ πῃχοείο Παΐ, 

ῬάγαΙ τοῖσί. 81 Ἰαποῖπι 
Ἰεσὰθ δηλονοτιὴ, τυφλὸς, Εἰδὶ 
15. ὁ5σὺ 81π||, ομγηΐηπο ΤῸ ρΡο- 

,πομάμπιη νἱάοίτιν ργὸ τυφλῷ" 
ποάιθ Ομ ΠῚ ΔΙ δ στιοπιγ ἃ 
ψεΥοστ ᾿Θοι ]τηἃ 58{15. ΟΘ0η-- 
βίαι: δηλονοτοὴ παὶ τυφλὸς δὸ- 

κεῖ γνῶναι τοῦτο, ΜΝ εΥιπὶ 56-- 
Ῥϑγαὶ8. γΟΟΌΪ15 τϑίϊημοτο ἰτοοεῖ 
τυῴλῳ, - - δῆλον ὁτιὴ καὶ τὺυ- 
Φλῷ Γνῶναι δοκεῖ τοῦ ϑ᾽ - - ᾿ππο 
Τὰ πιούπιι ΟΥ̓ 1116} ΟΥ̓ΑῚ ΤΟΙ 18 
αἰσεχοπάο, ὁτιὴ δοκεῖ δῆλον 
εἶναι καὶ τυφλῷ γνῶναε τοῦτο" 
αἰστιιθ ΑΡ Βᾶὸ γρᾶγίθ ντάἀφινίογ 
Δολοίίαδέαο 5ιἰοὶθ5δθ τοίου θη - 
ἴοβ νϑῖτιβ ρυονεθῖτιπὶ τυφλῷ 
δῆλα τὼ μαρτύριω οἱ τῷ τυφλῷ 

δῆλον" πο ἀείοτο ἰδαη ἃγ7- 
Ὀιον., 401 ἱπροα δηλ 80 
Ῥαῦ]ο πο] εϑεϊου θη 5ίσποῖιι- 
ΤᾺΠῚ 1 ΡΤΟΡΑΡ ΗΠ, ΠηΔ 5.56 116 
Ῥεοροπάθθιμ 1). πὶ τ ᾶῖ1ο- 

ΘΠ] Ἔπιοπάδμαϊ, ααδτῃ πιο 
ῬΓΟΡΟΒαΙ. 

τοπππτα-- π- -παπ-πο τ τ πύπεπιστο ἘΣ ΣΙ ΣΆΣΟΕ ΕΣ ΟΝ 
δι οπθ. δϑαἀμχόπεσα σψοἱθ1)} 
τὸν ἐπιχώριον τρόπον" τὴν πο-: 
λιτείέων τῶν Αϑηναΐων αἐνέττε- 

ται" τὸ δὲ τῆς πολιτείας ἐτα μοόν 
τε παὶ δυσκίνητον διδάσκει αἷο- 

οδὲ, οδίφγείϊέ, ΑΥἸδίοΟρ] πο 5 
501 Π1οδὲ ποὺ ἐἸοίο. 

4ἀδ Νοῦς γὸρ δ...) Ὥο Πᾶο 
πο Π15518ἃ ΒΡΙΟΠΑΥΏΣ 56Π- 
ἰοπῆα νἱἋ6 Ζ7Ζέογ. (οζμηι. αα, 
ἤπης Εχασῃι. ἢ. 171. Ζ 2{46γ.5-- 
ἀπ, δὰ ογράγν. (ς Υ. Ῥ, 
Ῥ. γό. Οὐπιηνεπί. δὰ Οἴογν, 
“Ἴἰοα. ϑίνουμ. ττ. Ρ. 445, ῬΙπ-- 
νὰ ἋἸσΘ.η}}8 δὰ Ζυμοαγιὶ Β. Πρ. 
1: {π10. 

ἠἀά Καὶ καϑάπερ . «,, ποιεῖ- 
ται ἡ Ἐχ [Π15. σομϑυπθμίοπΣ 
ΒΟΉ511) ΙΧ ΟἸΠΟΙδ5., 1151 16-- 
σορὶ8 ψ6], ὅτι ( Ομ θαυ ]8) 
καϑάπερ ὃ τ΄. Εἴος Ψ0] καὶ γὼρ 
οὗτος (ὅ πηρὺς τῷ νῷ) καϑάπερ 
ὃ τ. οἴο. ἔξϑι απίομι “Ποπιογὲ 
Ἰοοι5 Οἀ. Θ, 195, 

45 Δῆλα απο. σοσοηι, 
τὰ ἀοίαις τη οτποίϊ5 Βα ά. 
δ] βρηβτῖπι ἔπ] οΙ ΘΠ ἀπ] 6556 
Πδοοββϑυϊαη χροΐ οδηϑα] 
Αἰ ϑέογι8, 



ὃ 

Τὸ μηδὲν οἰσκεῖν ὑγιὲς ἐν τὼ νῦν χρόνῳ. 
Οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ὃ “χρησμὸς εἰς τουτὶ ῥέπει, 
᾿Αλλ᾽ εἰς ἕτερόν τι μεῖζον. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

40 

ἥν δ᾽ ἡμῖν Φράσῃ, 
Ὅς τίς ποτ᾽ ἐσὶν, οὑτοσὶ, καὶ τοὺ χάριν, 
Καὶ τοῦ δεόμενος ἦλϑε μετο γῶν ἐγ ϑιδὶ, 
Πυϑοίμεν᾽ ὧν τὸν χρησμὸν ἡμῶν, δ, τι νοεῖ. 55 

Καρ. ἰΆγε δὴ σὺ πρότερον. σαυτὸν, ὃς τις εἶ, φράσον, 

Ἢ ταπὶ τούτοις δρῶ. Χρ. λέγειν χιοὴ ταχὺ που. 

σφοδρα. λέγει, δὲ, ὡς ὁ κελεύσας σε τυφλῷ ἀνδρὲ ἐπακολου-: 
εἶν θη ὃν σοι ἔντε ἐφησι ὡς καὶ τ ὃς ὧν γνοίη τοῦτ ϑεῖν δὴ λον σ ὕϑεν καϑέσησιν, υφλὸ ἡ τοῦτο, 

ὡς δ πάντες μετέρχονται, τοῦτο δεῖ καὶ τὸν σὸν υἱὸν μέετελ 9 εἶν. 
᾿ 
Η ὅτι ἐπειδὴ πάντες «ἣν ἄδικον πολιτείαν μιε τέρκονται, εἶπέ 

σοι ὃ ᾿Απόλλων, ὡς ᾧ ἂν ἐνγτύχοις, πάντως τοιοῦτος ἔξαε" καὶ 
» ἕ 5» - ͵ ἦ ᾽ τ 2 - 

οἰκολούϑει κὐτῷ, ἤγουν, τὴν αὐτὴν αὐτῷ καὶ σὺ ῥεετέρχου 
εν;ἤ 

ὅδόν. Ἔ 

δ1 ὃ “Ῥέπει.] ΣΟΙΝΙ ἀποβλέπει, ἐκ μεταφόραε τοῦ 
φυγοῦ. ἘΠ" 

Ὄπ ἤν Τὸν χρησμὸν ἡμιῶν, δ, τι νοεῖ, ̓  καὶὲ ἀ0 Πλάτων Νό- 

μων Ἡ. τὸν δὲ νόμοον ὑμῶν δ, τὶ νοεῖ περὶ τοὶ τοιαῦτα οὐδέν με 

ἐξετάζειν δεῖ. Ἐ 

57 Ἢ τὰπὶ τούτοις. } τὰ ἐπὶ τῇ ἀπειλῃ" 

Λέγει οὖν, βέλτιόν σοι ἐσὶν ἐξειπεῖν λό- 

ἢ ὡς μὴ λέγοντός σου, 

σις 47 ἄνω ἀπειλητιπής 
γῳ πεισϑένταω ἡ βιασϑέντα " 
διαπράξομαι. Ἄλλως, 

καὶ γοὸρ ἡ πεῦ- 

βέαιόν τε 

ἣ » ᾿ ᾽ , 4 ΓΝ τ 

Ἢ ταπὲ τούτοις. 48 ἤγουν τὰ απολουϑὰ τοῖς μὴ ἐϑέλου. 
κ᾿ 

σιν ἑανυτους ἐκφαίνειν. 

ν: 81: Τουτὶ] (Ὁ. Ὁ. 
τοῦτο ΥὙὈὉΠΊΪΘηΐΘ ΨΟΥΒΙ. 

ν. δά Νῷν) (Ὁ. Ὁ. “νῶ:ν. 

νυν. 57 Χρ. λέγειν χρὴ οἷο. 7 

Ἦλδοο, ἀοϊοία ΟἸγΘμιγ 1 ρογ-- 
βοπᾶ, ΟἝΥΙΟΠΙ ΠγΔ] 1} αἰν1- 
Βαϊ: ἔανοπὶ ΟΡΙΠΙΟΩΣΙ πλθᾶθ 
δοαποηΐα, ὈΥΔΘδϑυ τη ν΄. 61. 

46 Πλάτων] Τυοοὰβ οϑδὲ 

τὼ δὲ ἐπὶ πληγαὶ καὶ τραύματα. 

ἘΔ. Ἐγαποοῖῦ, Ρ. η1τ1. Ὁ. ππ- 
ἀθ ὑμῶν ΡγὸῸ ἡ μῶν γδροϑιι. 

4η. Ἄνω Οὐογϑιπι Ρ6Υ- 
ποδί, ποῖ Οἀρ10: Ἰοσοπάππι 
εδῖ, Ηἶβὶ []Π|ὸῪ, ἀγαν. 

48 Ἤχγουν τὰ ἀκόλουϑα ἢ 
Ἡοο ϑοολμη εχίαι εἴδη 
πα 9) Ὁ. 

49. Ὃ Ῥόδιος ᾿Απολλώνιος ] 
Αγροη, 1, ὅορά. 



- 

πποῖταος 

ΠΛΟΥΤΟΣ: 

ἃ 

29 

ΔΟΙΤΟΞῬΚΕΙΜΙ ΒΌΕΝΑ 58Ε ΟΥΝ ΒΑ. 

'-ς 

Τρίμετροι ᾿Ιαμβικοί, 

Πλ. Ἔγω μὲν οἰμώζειν λέγω σοι. Καρ. ομανϑοένεις, 
Ὅς Φησιν εἶναι: ; ΧΡ. σοὶ λέγει φοῦτ᾽. οὐκ ἐμοί" " 
Σκαιῶς γοὶρ αὐτοῦ καὶ χαλεπῶς ἐκπυνθάνει. όο 
᾿Αλλ᾽ εἴ τι χαίρεις ἀνδρὸς εὐόρκου τρόποις, 
Ἐμοὶ φο «σον. ΠΛ. κλαΐειν ,ἔγωγέ σοι λέγω. 

Καρ. Δέχου τὸν ἄνδρο καὶ τὸν ὄρνιν τοῦ Θεοῦ. 

Ἄ Λέγειν χρή.] τὸ λέγειν, ἐπὲ τοῦ προφορικοῦ λόγου λέγε- 

ται, καὶ ἀπὸ τούτου ἐπὶ τοῦ ὀνομάζειν καὶ ἐπὲ τοῦ Φράώςειν. 

[0] Δέχου τὸν ἄνδρα καὶ τὸν δονιν. ἢ 

οὕτως 49 ὁ Ῥόδιος ᾿Απολλώνεος". μαντείαν, ποὶὲ τὸ σύμβολον. 

Ἄχ 

Τὴν κληδόνα, τὴν 

τ 2 ᾿ 39 " 

-π-ς--ο μή δ ὄρνές ἀεικελίη πέλε γηΐ. 

Ἰζοινῶς γὸρ πῶν σύμβολον ἐκφευκτιτὸν ἤ προτρεπτικὲν. ὄρνιν "ερε- 

λοῦσιν. ὄρνις, ἐπεφώνησις, 
50 ἐν ὌὌρνισε δεδήλωκεν. 

πταρμεὸς ᾿ 

Δλλως. 

καὶ τοὶ δίμωοιοι, ὡς αὐτὸς 
Τὴν (ιαντείαν τοῦ Απόλλω- 

νος ὄρνιν λέγει, ἐπειδήσερ οἱ παλαιοὲ οὐ μόνον διὰ τῶν ἄλλων, 

ἀλλο καὶ δ ὀρνίϑων ἐμαντεύοντο. π καὶ ὅτε οἵ παλαιοὲ πᾶν τὸ 

ἐπὶ σημείῳ καὶ τεκμηρίῳ τινὲ παραλαριβανομεε γον δρνιν ἐκάλουν, 

ὠπὸ μεταφορᾶς καὶ τὸ μιάντευμια καὶ τὸ σύμβολον. " 

ν. θο Χαλεπῶς ἐχπυγϑά- 

νει} Ὁ. 90. χαλεπῶς τ᾽ 
ἐκπυνθϑάνεε" ΒΌΡΟΘΙ εἰ] πὶ 
δ }] θαι αἰὐβουιρίτιμι ῃ. 

ν. θ02 Κλῴειν Ἐενοοα- 

ΥἹ [ὈΥπιδὴὶ Αἰζοα 6ὃχ (, 
Ὁ. Α. ΤΊ. νοιποίίδαιθ μ]π-- 
τῖραβ, ου]5 ἰοσο κλαΐέειν 46- 
ἀετδμὶ Ὁ. Ο. εἰ Α. 

πσο τὰν ταρ ττρστςς -- αν, 

50 Ἔν "Ὄρφνισε} ψ. 7904 

Βεηποηΐομι, ποΐδ. οὐ ἴῃ 
τοάμηλ φῬυδοίουι, Ο. 1). οἱ 
ΒΏΡΥα τὸν ὅονιν τοῦ ϑεοῦ εχ- 
ΡΙϊοδῖο δὲ δαβουὶρία τὴν 
μαντείαν τοῦ ᾿Απύλλωνος, {1} 
Το αιἃ ἐπειδήνεεο .ο. ἐμαν- 

τεύοντο ἴῃ ππᾶνθὶπθ ΡΟΠΘΠἰ ΩΓ. 
Ῥγὸ ἐκῴφενκτικὸν θὰ ἐοΐδ- 
γἶτι8. δϑὲ ,ϑιζίας ἐφεκτικπὲν ἱπ 
᾿Ὥρνις. 



80 

Χρ. 

ΑΡΙΣ ΤΟΦΑΝ ΟΥΣ 

Οὔτοι μοὶ χὴν Δήμητρα χιοιρήσεις ἔτι" 
- ΤῸ μὴ φράσεις γὼρ, οὐπό σ᾽ ὁλῶ κακὸν κακῶς, ός 
Πλ᾿ Ὁ τῶν, αὐτωλλούχϑήτον οἱ οἰπ' ἐμοὺ. Χρ, “πωμωλοῦ, 
Καρ. Καὶ μὴν ὃ λέγω, βέλτιςόν ἐ εξ}9 δέσποτα. 

θά Μὰ τὴν “Δήμητρα. } Εἰκότως 51 ταύτην ὅρκον λαμβάνει 
ὡς γεωργός" ἡ γὰρ “Δημεήτηρ 

06 Ὦ τὰν. Ω ἑσαῖαε. 
ὠλλὰ καὶ πρὸς δύο. 

τῆς γῆς 
“- 

ὅτι οὐ πρὸς ἕνα μεῦνον χὸ ὦ τῶν, 
καὶ Κρωτῖνον" 

ἕζορ οἷς 

᾿ ̓Αρα γε. ὦ τῶν, ἐϑελήσετε. 
Ἄλλως. 
φίλε. ὅν 

οὗτος. γὰρ αὐτῷ ἠπείλει" 
ρους" 

" τᾶν. Ἕ ὦ φίλοι, ,πληϑυντιπκῶς νοητέον. 
᾿ τὸ μιὲν 52 ὦ τῶν, πρὸς μιόνον τὸν Χρε τρύλον" 

τὸ δὲ «παλλάχϑητον, πρὸς ἀμεφοτέ- 
͵ ἐπειδὴ καὶ ἄμφω τούτῳ Ἰνώχλουν. 

ΕΣ .. 
7 ἀντὶ του ὦ 

δ καὶ πρεῖττον. εἰώς- 

ϑαμιεν γὰὲρ ἐν τῇ κοινῇ συνηϑείῳ ἔσιν ὅτε τοὺς λόγους οὕτω 
ποιεῖσϑαε. ; 

66 Πώμαλ».} Οὐδαμῶς, 
μια ἐρνήσεως. ᾿ ᾿ 

εν, δά. Χο. Οὔτχοι εἴς... ἃ 
1). Οὔτε εἰ Δηκίῆτθαν, πἴγο- 

δῖααο νΘΥϑῃ Ἰηϊογίθοίο, Μ|α- 
ἼοΥῚ5 εϑ. μιοιηδηΐ!, ααοὰ 

Οπΐδδα ΟἸΓΟΙΏΥ Ρογβοηὰ, 
ἴποϑοθ Ὀίηποβ οἰϊαπὶ ΨΕΥϑ1|5 
(αυϊοηὶ ἰχϑᾶαϊ: 14 φοσίδ τμα- 
τα, ᾳἤαμι ἀεὶ σηδέϊομθμι ἴῃ 
ἘΔ. δαἀμηγιββᾶμμ. 56 νΟΥῚ5 
ΔΥΡΙΕΪΓΟΥ, ᾿δίπη) Οὗτοι, εἰἴο. 
δὰ ΟἸγομιγ μι ρογίϊπογα; 
ΔΙϊόσυτη, Εὐ γι Φράσεις εἷο. 
6886 (ὐαγτίομϊό. 1)6 ροβίουτο- 
γ6 αατάδιη αι αγ1 ΠῸἢ Ρο- 

ἰδοῖ, 51 οοηβιογοβ εαἰϊεπία 
ν. 6γ. 08. τὸ οομδι {πἴο; 
αὐ χορδαὶ αἰϊπά, σαατὰ ΡΥ 1- 
ΟΥ τὖῦ ΟΒγοιστίο οοαὶ; 1ἅ- 
απ 7π76 ορίϊπιο : Ῥοβέφαδμ 
ΘΆΣΠ βέποχ βἱδιάϊα8. οὐμ- 
ΤΠ 0 551 Π|]8ηη0 ψεΡ15 }}π- 
ἅπιπι δαἀϊοσαίτ5 ν. 61. ΓοβΡοη- 
δα ἀαχίι5, ἤαιι βθοῖιβ 6 
Οὐαγίοι, Ὑοα 1556], κλῴειν ἔγω- 
ψέ σοι λέγω, πο. δοίιοθξ 

ΕἸ 

ἔξει δὲ ᾿Ατεικόν" ἔς, γὰ 9 ἐπίῤῥης- 

ἸΥΥΙΑΊΟΥ 1Π Θτιπὶ 1 ἈΠ ΠΥ: 
ἀαϑη ἰϑη 6 ΟΥ̓ ΑΙ ΙΟ ΠΕ, 64118-- 
81 Π1Π|18. πιο] 01, 810 110 (4- 
ΤΟ ΘΧΟΙΡΙΐ, δἰάπὸ 11ὰ εἃ- 
ἄδθμι 56016 οσοπέϊηπαι, αὐ πα - 
1 αἸοὶῖ5. δοα]εοβ αὐἀδί 1.)1-- 
ἨΔΤ 1) ΔΟΙΊΟΥΘ5. δος 866- 
Ὥ86, ψαΐοῦῖβ Ρεγ 85. σοομιοο- 
ἄϊοο ἰμάο οομπύ θη ΠΟΙ 
αἰδιεριίαν. Μοχ ἀποαπο νο- 
ἴδνοβ 11 ΟΟἸ]οσ σα Π15 ΡΟΥΒΟΠΙ8 
ψογίαθδο ποίαὶ ϑολοϊίαβξέες δὰ 
νυν. 67. βεαἀξουιρῖο ΠΙΗΙΠΣ 
γοοῦρα]ο πώμαλα ΟἉΙΙΟΏΙΣ 
πο ἐδιε ΠῸῚ ὈΓΌΒο. 

65 Φράσεις7 Ο. 9Ὸ. 
Φράσης" αἰαιθ 18 5816 αἴνδθ- 
αμ. ῬΒΠ. οἱ Βογη. Ζπηΐἴα-- 
το 44. Α. 1818... ἤοο 41- 
ἄδθμι τὐϑιία 8; ποᾶὰθ 1460 
ἰαηλϊεπ ἀἰί6. ὄνή: δϑὲ βτορμῃμαϊδμη-- 
ἄπαι: “Ἵγορῆ. Ἐσφα. ν. 945. 
εἰ μὴ μ᾽ ἐάσεις. 

ν. 67 β. ἔσει, δέσποτα 7 Ὁ, 

Ὁ. ῥβέλτιξόν ἔξιν, ὦ δέσποτα" 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, 
ψω 

" ἃ } , 

᾿Απολὼ τὸν ἄνϑρωπον κακιξα τουτονί, 
᾿ ᾿ ΄ὔ ᾽ ἍΝ ᾿ 

᾿Ανωϑεὶς γῶώρ ἐπὶ κρημνὸν τιν᾽ αὐτὸν, κωταλιζων 
ΑΔ. ΄“ ΕῚ Ὁ Ἷ, 

Ἄπειμ᾽, ἵν ἐκεῖθεν ἐκτραχηλισθῇ πεσῶν. 70 

Χο, ᾿Αλλ᾽ αἶρε τὠχέως. ΠΛ. μηδαμῶς. Χρ. οὐκοὺν ἐρεῖς 5 

ὃ ᾿ ᾿ , Ἴ - Ἵ 
67 Καὶ μὴν ὃ λέγω. Τινὲς ἕν πρόσωπον αὐτὸ εἶναι λέγουσε 

-Ὁ ͵΄ “.υῺΝ -ω ΄, ῳ -,.Σ» -» ͵ ΄ 
“χοῦ δούλου ἀπὸ τοῦ πώμαλα ἕως τοῦ ἐκτράαχηλισϑῇ 56 πεσών. 

- 3 ᾿ ,ὕ “ ι , τ 3 ᾽ 
09 Ἐπὶ κρημινὸόν τίνα. Οὕτω τὴν αἰτιατικὴν ἀντὶ γενι- 

Ἀ55- 
Ε - -. ι τ 3 Γ ε 

καὶ ἀντὲὴ δοτικῆς δέ. τὴν αἰτιατικὴν Αττιπκοὶ λέγουσιν, ὧϑ 
ΛΥ͂ΔῪ Ἢ Ι., τῶν ΑΝ} ἃ ΄ Ἄν Ὁ , ἀν : δ Ὅλ 

Θυουκυδίοης" εἰ οὖν 'τέ σε τούτων ὠρέσκει, πέμπε ἄνδρο πίσον ἕπὲ 
Ψ, Ὁ 

ϑάλατταν. καὶ Σοφοκλῇ ἐ" 

Οὐ γάρ μ᾽ ἀρέσκει γλῶσσα σὸν τεϑηγμιένη. 
5 ᾿ Ὁ 2 ΄ 

Αντὲ τοῦ, οὐ γὰρ με. 
᾿ ἰς “ “΄᾿ 

τυφλον αὐτὸν εἰναι- 

ἀν 
σπονδυλισϑῇ. 

ΤΟΥΡῚ ροΐεβθί δὰ οομπαποπο, 
τιῖ ς“όν ἐςιν τὐῖ ΡΔογα ἔαοϊδί. 
7Τη. ΕἸ. .}ῆ.. «πωνέαο. Α΄... 1515. 

1 4 οπὶ τϑρουῖο, βέλτιφσον ἐστν 
ὦ δέσποτ᾽. ὃ 

ν. θ9 Καταλιπῶν) ΟμμΠ65 
Τα. κξτα λιπών" γεροπο- 
ΤῸ ἰδηο) ΠΟΙ 5111 ΨΟΓΙΐ 5 

δπιθη αϊοποπ 128. Χ11}}1 757 6116-- 

οϊδ εἴ Ὁ πιεοίνι πεερβϑιίδ- 

ἴεμι, οἵ ἀα1ἃ ᾿]α 6 510 50171-- 
Ῥίαπι οδὲ ἴῃ Ὁ. 19. δα]θοία 

Ἰηΐου ψοΥϑιι85. ΘΧΡ Ιοαοη8 ὡ- 
Φείς. ΜΝογῖ τπ6 ἰὸς α48]1-- 
ἄοα δἀ)ππιοηΐο 88[15 νι66- 

ἴπρ 511 ψουβίοαϊο -ρυοβϑρο- 

οἴτιπὶ : οἴ εμἸ ξ πὶ χατοαλι- 

πὼν ἴα πιιάπιηη. οἰπμηΐαιιο ὅι]-- 
ΟΥῸ αδδιπίπαι, ΒΟ ΧΟΙ 8 

μυτοῦ καταλιπών, 1ὰ ο5ῖ, ἐπὲ 

τοῦ κρημνοῦ. Ὠ1Π1] ο8[, απο 
γα ἀοβ ἰΟΥΑΥῚ Ροβδὶί: σὰ 

ΟΡαἰΐο πιδ]ογθη μᾶροΐ, 58ὶ 
ΔΌΓπους αὐτὸν, ῬΙΔΘΒΟΥ πὰ 
ἘΡῚ πιοίίο τουτονὶ ῬυΑΘΟΟΘΦΙ : 

τ ν2. 3 ι « 3 ’ 

τὸ δ᾽ ἀναϑεὶς ὡς ἐπὲ ἀψύχου. 
᾿ 4 ᾿Ὶ 

ἢ διὸ τὸ 

Ἐκτραχηλισϑὴ.} Τὸν τράχηλον κατακλασϑῇ, ἐκ- 

ν. 1188. ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ πατας. 
ῥιένειν. 
Ἶ ΚΜ ιὼ 

81 Ταύτην ὅοπον δῖ. Βα. 
Ῥτϊηρορβ: 11 ΕἾ. ταύτην εἰς 
ὅρκον, 4ποᾶ ἃ τοϊϊααῖβ αἄορ- 
ἰαΐπια. Ἰσπογαίίο Ἰοαποπάὶ 
ξοσαιηΐδο ΡΥ ΔΟΡΌΒίΟΥ 8.1 ἘΠ] Π-- 
ἀαΐϊϊοπομπι ρορονῖῖ: λαμβάνειν 
τινὶ ὅρκον.» τιὶ ποιεῖσθαι, 46 

απο ΖΦ. Ζ αἴο5. δὰ ϑοξοπιεῖὺ. 
ἘΠῚ ἘΠ γε 0 ὅοῆι 

52 Ὦ τῶν Αἰδίμδηι “6 χ-: 
Ῥγοδϑὶ:, Ε. σοίογσαθαμπο 1η8]0, 
ὠ φίλε. 

55 Πεσὼν Νερ]ρεηΐεῦ 
ΟΥ̓ βϑιιηι 1 Ὁ. οἱ Ο. σπαὶ 
Αιρδέογο τοάυχίηπ9 ὃχ Δ. 
οἱ 1, ὶ 

δάΆ Τὴν αἰτιατικὴν}) Τοκί- 
απὰη] Ῥγδαίου ΒΕ]. βοοιΐλθ 
5ιπὶ Β. ετ΄6.. Αἰιιδέεγμα το-- 
ΘΕ π1: αὐτιατεκῆὴν" Ῥ᾽ Ομ 8. 1 
Α. στὴν αἰτίαν. Ἠππο ϑολο- 
ἠαβδίαε Ἰοοὰμὶ (56. - δ ογρί σε 
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- ΠΛ. ᾿Δλλ᾽ ἣν πύϑησϑὲ μ-. ὃς τις εἴμ᾽, εὖ οἱδ᾽ ὅτι 
Κακὸν τί μ᾿ ἐργάσεσϑε, κοὐκ ὠφήσετε. 

Χρ. Νὴ τοὺς Θεοὺς ἡμεῖς, γ΄, ἐοὸν βούλῃ γε συλ 

ΠΛ. Μέϑεσϑε νῦ νυν μου. σρῶτον. 
1λ. ᾿Δκούετον δ᾽ 

Χο. ἡνὶ ὶ μεθίεμεν. 73 
δ; γαρ, ὡς ἔοικ᾽, ἐμὲ 

Λέγειν» Ὁ κρύπτειν ἢ τας σ ν ΚΕ μέρος, 

ὦ ἡΒαν. βονλη γε σύ.] Τοῦτο διττῶς Δοπτέον. νἡ 

ϑεοὺς ἀφήσομέν σε. ὧν “βούλῃ 7: δὺ εἰπεῖν, 

ξὺν βούλῃ αὖὺ μὴ εἰπεῖν, ὃς τις εἷς δ(ῥήσομεεν ἡ 

, 
Τους 

Ἀν ἃ 2 
ξέ οὔ) ὃς π  “Εξς 7 

77 Ἤ πωρεσκενασιιένος. ἢ Τὸ ἢ ἄνευ τοῦ ν ἀντὶ τοῦ ἤμην. 

οἵ γὰρ ᾿Αττικοὶ τὸ ἡν καὶ ὑπῆρχον ἐγὼ 7 
᾿Ὶ 

φασιν ,. οὕτως" απὸ 

τοῦ εἰμὶ τὸ ὑπάρχω γίνεται ὃ ποερατατικὸς εἶν διὰ διφϑύγγου" 

καὶ διαλύσει Ἴωνεκῇ τῆς εἰ διφ ϑόγγου ἐς ε καὶ « γένεται ἕας, 
«ς 

ὡς καὶ τὸ ἤδειν ἤδεα, καὶ τὸ τιϑεῖσε τιϑέασιν. 
1 ΄ « . 

παρ Ομῆηήρῳ; ὡς τὸ, 
ἡ χρῆσις δὲ 

55 Οὐ γὰρ αἰκκενηνὸς ἔα. 
ΡΞ » ᾿ ᾿ 

Ἐλπὰ κιρνῶντες τ ε κωὲ οἱ εἰς ἡ, ἡ ᾧασιν, 
Ἅ ἴα εν 
ἕν, τοῖς ἐξης ευρήσεις. 

76. ᾿Ανδρῶν 'ἁπάνσων. ] 

-" ὙΠ} Ὁ " 

ὡς καὶ ἐνταῦϑα καὶ 

Πεφυλαγιένως ποιεῖται 5δὉ τὴν πρὸς 
, νι « , ᾿Ὶ “ ς 5 , 

τοὺς ϑεους ὑπέρϑεσιν. ἕνα μιῇ Θεὼν ὑπερτιϑεὶς, κακείγους ποϑεε 

. γῷ, ᾿Αφήσετε 1. Ὁ. ὯῸ. 
ὁπ πὸ σομϑοπῆς Ὁ], Ὅλ. 

“μπίαα Α. 1515. αφήσετον" 
φίασοῖ : ΠῸΝ ἀηΐ θα δ 85. οϑὲ 

ἀπαΐθ οἱ ρἰαραϊεη 1 Ἰάοι 
Ογαϊϊοη δ ΠΟ . 11 ΟΟΙΧΟ. 

15. ΠΗ 0. ἣν. 
ΒΈΡοΥ δ ἀρ ροϑι τη ἐδού. 

τιδιιν ραν αὐ αἸοὶ ἦγ, ττι. 
Ρ. 51. Ρ. 3932. οὔ)ὰβ 1ηᾶ]-- 
οἷο νόθα πο γ δα τῆνο- 
Ἠ165 ἴ. ο. 128. ϑορἠοοίές. τὼ 
ΑἹ. ἙΠαφ. ν. δδ5. 

ΡΒ ῸΡ ΟῚ ΕῚ 

55 Ου γὼρ ὠμεενηνὸ 
ἌΠ 5. Ἰπίοσγο: εν Ἐ, δὲ 

, ᾿ ὌΝ 

Ἤ κεν ὼς ἐἀμενηνὸς ἔχ χαλ- 

ποῖο τυπῆσε. 

50 Τὴν πρὸς -.. 9: υ.] Ον»- 

Βοῖσα ,δϑολοῤῥ δίας. πε 5, οἷ 
ΔΙ ατιὰ6. ἀεδβιιμΐ, ν͵ἱάδηϊαχ 
δ ἄοοβθο απαθάδη, Πα6- 
1ὸν Οοάοχ βρροάιϊτανιι, ΤοΥ- 
ἴθ. πὸν οχίσιοδημάα. Ὑιάδθη- 
ἄτι ἰαηθη Ἰηΐογθα., 8ῃ 16- 
ΝῚ τη αἰΐοηθ ποὰ ΠΙ81] δά- 
Ἰπηγοῦτ ροϑ81 φάϊουνι: ΤῈ: 
Φυλαγμμένως ποιεῖται τὴν ὑπέρ- 

ϑεσιν πρὸς τοὺς ϑεοὺς, ἵνα μὴ 
ϑεῶν μιαρώτατε ὑπερτιϑεὶς Θίο. 
εαμίε δι ρογέαίευιν, τιδέζραξ 

γεϑορθοίιν “εογίεην, 1,6, δὲ διώ- 
»εγἑαίέριν μιρρώτατε Ψορὲ 
ϑεῶν αα)ιηαἶοδθί, εο8 εἰΐα,η, 
φιαϑὲ μιαροὺς ἐγαοίμεο 6 76. τς 
εἰογεέιν. δος Μ1}1] παθομπξ 
ΑΡϑ 1; παπὶ ῬΙαΐ5. 1)6ο- 
1} 1Π ΠΒΊΟΣΟ ΘΟηδοβαδίαν: 



ΛΟ ΨΌΣ, 33 
Γι 

Ἔγω γοΐρ εἶμι Πλοῦτος. Χρ. ὦ μιαρώτατε 
᾿Ανδρῶν «πάντων, εἶτ’ ἐσὶ γας Πλοῦτος ὧν: ΗΝ 

Καρ. Σὺ Πλοῦτος, οὕτως ἀθλίως διακείμενος; 8ο 

ἦ3Ω, Φοῖβ᾽ ᾽Απολ λον, καὶ “)εοὶ, καὶ δαίμονες, 

Καὶ Ζεὺ, τὶ φής; ἐκεῖνος ὄντως εἰ σύ; ΠΛ. ναί. 
Χρ. "Ἐχεῖνος αὐτός; ΠΛ. αὐτότατος. Χρὶ ποόϑεν οὖν, 

φράσον, 

ὉΣ τάξῃ. 5 ὅτι ἐν σχή εοτε ανδρὸς ἐφάνη δ ἡλήν δὲὶ δὲ 

νοεῖν τὸν Πλοῦτον ῥυπῶντα, καὶ ταπεινὸν ὄντα τὸ σχῆμα. 

ἙὟΡ. “9 - 7 ἘΠ: ἐσ ἔγας.} 57 ἘΣ μὲν οὕτω τὴν σύχταξιν τρέφεις, τὸ 
εἶτα ὠῤγὸν ἐρεῖς, καϑὼς ἐν τοιῖς απούδόσεσι, τῶν μετοχῶν ποιεῖν 

" 

εἰώϑα κεν. ὠ ̓ μειαρώτατε ἀνδρῶν ἀπόντων, ὧν Πλοῦ ουτος εἴτα ἐσί- 
σ᾿’ ψας. εἰ δὲ τὸ εἶτα ἐν ἀρχῇ ϑήσεις,. οὐκ ἀργὸν γοήσεις. ΘΝ 

μπὲν γὰρ ἐν τοῖς τῆς βα φύτητος σχήμασιν ἐν ἀρχαῖς πολλάκις 
τιϑέναι τὸ, εἶτα, οὕτως" εἶτα ὦ μιαρώτατε ἐν δρῶν πάντων ὧν 
Πλοῦτος" ἐσίγας; ὗ : 

᾿ “ 5. δ 35 Ζ ᾿ ἈΠ κα ς Μᾳ) » 82. Αὐτύότατος. Η αὐτοτατος αντωνυμεία πέπωρκτοας πωρι- 
- ι 5 ΤΡ τὸ μἷἶν 5: Ζ ΡΞ Ὶ - 

κῶς. 5Βὃ τὰ γαρ αὐρισα τῶν πραγμιατων, ὠνεπιτατας. εἰ οὖν ἢ 
3 ᾿ ΓΦ, φι 4 , ΥΑ 84: ΓΟ, » | ἀντωνυμία ἐπὶ οὐσίας ΧΟΡΟΣ κε βονταβὴ: ἤατοα τοῦτο ἐπίτασιν ὃν 

᾽ δέχετοιν ὡς τὸ ἄλλα μεέρη Αλλῶως. ὅὄταιξεν αὐτότοτος ὑπερϑε- 
ὧ 

τικῶς, εἰπών" ἵγα δείξῃ, ὡς ἀληϑῶς αὐτός ἐσεν περ καὶ τὸ 
ἀιονώτοιτος. ἐσέον δὲ, ὃ τί τὸ μὲν μονώτατος εὕρηται ἐν τοῖς λυγο: 
ποιοῖς" τὸ δὲ αὐτότατος οὗ. ἑ 

ν. 80 Οὕτως] ΑῬεϑὲ τη Ὁ. 57 Ἐὲ μὲν οὕτω, εἴα. 7. Ὅ:ε- 
Ὁ. οΥἱρο, νὰ πηδη!Ποϑία ἋΠΠ6Π ἉΠ] ψπι δ: Πα π]Ὼ τ αγὰ 

ς ΠΗ πὰ 6 νοοὶβ Ρτομηποίαπ δ]: εἰ μὲν οὕτω τ. σ. τρέ- 
, 5: πΠ πάρ. Α ἀβθηίον Αμϑέε- εις, καϑὼς «νος εἰώϑα κεν, 
᾿..} 4πὶ οὐ Μ55. Υὕ. Πιαὰθοὸ τὸ εἶτα εἴο. νοὶ, ες ̓ ΛΔιὲν οὕ- 
ΟΠ ΟἸΙΡθαν]ο αὐ)ιάϊοαι. δἰ ντλ ιν; Ἢ τὰ τρέφεις, ὦ μιωρώ- 

κατε. οὐ. οἷ εἶτα ἐσίγας, πὸ 
οομἢνπιαπί βοητιθηῖα: μέ ἔἰτα ἀργὸν ἐΠΌ ΡΣ καϑώς οἷο, 
ἑείθο εἰξεῖέ ἀνδρῶν ἀπ. μι, χιιία 58 Ῥὰὼ γὰρ ἀδριταντῶν, πρ. 
Ῥίμέμ5 ἐπ δοό διὦὁ παῤ ΝΙᾺΠ πατίαὶ,, ἀπ ΒΟ]ΙΟΙΟΩ 

λισπαρο οοπϑρίοἱοδαίξι. 1]. μος ἀοϑουῖρς ἴι, ϑμέώας ἴὰὦ 
ΕἾ τηιπ8 οδὲ Οὐ βου ΤΏ ΠΙ.,, 10. Αὐτόταξός, «ἢ Ἀ Ἰεσει- 
Βα]5. ϑολοίασίαε ἴθτο νοσ- ἀἄπηι Ῥυϊδξ τοὶ γοὸρ δριτοὶ, π|ᾶ6 

᾿51ΠῚ ΟΟΐοΟ ΘΟ δ τὶ εἴ βοπθη- γὑοχ Πατιᾶ βοῖο ὅἢ ἀριιῇ ΟΥαιν- 
᾿ἴδβ. ΠΟῚ Ὁ ανϊοιὶ, 5.4 Ομρο- τη 1008 51} 1 τιϑὶ Ρ1ὸ τὰ 
των ]ο ξαΐξεο ἰχϊθιιίοξ. ὑ ὡρισμένα, ΤΟΆΒΟΥΑΤΟ τάσιν 

ο 
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Αὐχμῶν βαδίζεις; ΠΛ. ἐκ Πατροκλέους ἕ ἐρχομο!; 
Ὃς οὐκ ἐλούσατ', ἐξότουπερ ἐ ἐγένετο. ὃς 

Χο. Τουτὶ δὲ τὸ κοῦκὸν πὼς ἔπαϑες, κώτειπέ μοι. 
Πλ. Ὁ Ζεύς μει ταῦτ ̓ ἔδρασεν ανδρώποις φϑονῶν. 

Ἐκ γοὸρ ὧν μειρούκιον ἠἡπείλησ᾽, ὅτι 

84 Ἔκ Ἰατροκλέους ἔ ἔρχομαι. 50 Ἐΐξ ἣν τῶν τὸν Λακω- 
νικὸν βίον ζηλούντων ᾿Αϑηναιῶν, πλούσιος μὲν σφόδρα, ἄλλως δὲ 
καπκύβιός τις καὶ φιλοχοήμεοτος, καὶ σανεφὸς κωμεφ δεῖται, ὡς ἐν 

ΤΠελαργοῖς εἴρηται περὲ τούτον, ὅςτις ἕνεκεν τὴς φειδωλίας οὐ- 
δένα προσίεσϑαι εἰς φυλακῆς ἕνεκα τῶν χρημάτων καὶ γλί- 

σχρου βέου. 

Ὁ ΟΝ Φϑονῶν. Φϑόνος παρὸ τοῖς Φιλοσύφοις, ἡ Ἵ ἐπὶ ἀλλο- 
σρίοις ἀγα ϑοῖς λύπη, τοι ἥ Αἰ λολεκ ἠδ, ὡς ἐντοωῦ ϑα" παροὶ δὲ τοῖς 

ἑγτορσιν ἡ μέμψις, ὡς θ0 Βύριπέδης 

- π-τ - ἀποκτείνειν δϑλνοὶ Γυναῖκας Ὁ -πἰἂ- πἰ|ς 

88 ᾿Εγὼ γὰρ ὧν μεεεράκιον. ἢ Τοῦτό φησι», ἵνα. τὸ σροπε- 
τὲς τῆς ῥήσεως, ἐπὲ σὴν ἡλικίαν ὠνενέγ ῃ ποιὶ ἐπὲ τὸ ἐξη κα μεένονᾳ 

σκοιὲ δύξῃ συγγνώμην ἔχειν ἢ ἀμιαρτία, ὅτι θ: ῥεξεροίρειον ἡπείλη- 

σε. καὶ μὴν οὐκ ἔσιν ἀμάρτημια τὸ τοὺς μὲν φαύλους κατωλεῖς 

σειν ὁμολογῆσαι. καταλαβεῖν δὲ τοὺς χρηθους. σῶς οὖν γοούμεενος 

ὃ Ζεῦς εἰς τὸ πρῶτον αἴτεον, καὶ μῶώλλον βουλόμενος τοὺς γα- 

ϑοὺς εὖ σράττειν, ἐτύφλωσε τὸν [ἰλοῦτον εἰπόντα σοῦτοΣ λέγομεν 

86. Κάτειπέ μοι Ῥγα- νυμίω εἷο: ΚΠ. ϑέορπαηει5 
ν Ο 9). κατ᾽ εἰπὲ μοι αα-- 
αἴϊο ΒΡ ΟΡ ΩΘ εἶτα, απαϑὶ ἴο- 
Τεῖ κᾷτα. ἘΠ ΚΤΑ ν. οἵἴ18- 
5 ῬΙΕΙΙ βευβομα ἀνθρώποισι" 
αἰγαιπίαθ ῬΘΓΡΘΓ 81. 

σπραγμιώτων. ΘΌ)α8. σῇοθ δὶ το- 
ῬΟ.Δ8 προσώπων, 586})8118 ΟΥΙΐ 

ποη. ἈΡΉΟΥΥ ΘΗ : ῬΙΟΠομἰ πτιτη 
Θπῖπὰ ἰου 186 ῬΕΥ οι 86 ατι411-- 
[δ5 εδὶ 1111, τιὶ ΟὙ δλτηα-- 
Ἰο1 Τμαῖτη] Ἰοαφαμπηΐαν, ΔΙΟΧΣ 
εἴϊαηλ πιαϊΐην, ἢ οὖν ἡ ἄντω- 

ἌΡρ. ἄς Ὦ. Δ. γν. 87. ϑολο- 
ἐϊαβέαε Ἰοοτιηῖ αἰϊισιῖ, εο- 
αὔοὸ πιοᾶάο, αἱ αΠΠου] αΐθπΣ 
ἀἸϑϑιχα]ϑΐ, 

50. ΥΡ ΕΘ ν δ κι ζιλούντων 

ἯΙ! 5 ΟἸ}18515 ὁδσΐίεγ [66 ,ϑιειί-- 
ας ϑαάθηιν παροῖ,, π|βὶ αποά. 
σκνιπὸς, Οἱ οὐδένα οὗ εἶα σρος- 
͵ἄἔσϑαι, ΠΟΡ ΘΗ δὰ 56 δά- 
1111 δἰπεραὶ: πᾶηὶ δοοοάεχο 
αἰοαῖιν σπροσεέναι. 

.θ6ο Εὐριπέδης 1 ΠεοαΡ. ν. 

“δδ. ΐ ᾿ 
θ1 Μειράπιον) ϑιππάο 
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Ὡς τοὺς δικαίους καὶ σοφοὺς καὶ κοσμίόδυς 
Μόνους βαδιοίμην᾽ ὁ δέ μ᾽ ἐποίησεν τυῷλὸν, 90 
Ἴνω μὴ διωγιγνώσκοιμι: τούτων μηδένα. ᾿ 
Οὕτως ἐκεῖνος τοῖσι “χοηΞξοῖσ, Φιϑονεῖ. 

Χρ. Καὶ μὴν διοὺ τοὺς χρηΞτούς γε τιμᾶται μόνους, 

“΄“αἠ-:ώω 3 ΄ 3 ὡ ᾿ "» 2 ᾿ 3 δὶ ᾿ ᾿ 
ὧν, τὲ εἰ πάντως αγαϑοῖς καὶ τοῖς οἰρδτὴν κσκουσε πωρείπετο τ᾽ 

ΡΝ ΄ ΕῚ] 4 " “Ὁ ΄ ι 32 ͵΄ ς 
λουτεῖν, πάντες ὧν διοὶ τὸ πλουτεῖν μιετήεσαν τὴν ἀρετήν. ὁ δὸ 

ΗΠ , ι 3 ’ 32 ἣ , 7 ἫΝ .. Ρ̓ 

εὺς βουλύμενος τοὺς ἀνθοωπους οὐ διῶ τὸ χρησίμον καὶ ἐπωίζδε- 
᾿ [ΤῊ 3 ἡ ῆνε να γ ὰνιῖ ᾿ 2 ' "ὦ ΄ 

λὲς τὴν ἀρετὴν μετιέναι, ἀλλα ὃ αὐτὴν τὴν ἀρετὴν, τοῖς ταῦὺ- 
ἡ ᾿ -" ἘΝ ΔΜ: , ᾿ ἀν ᾽ 6.9. ἡ ΟΝ ν ννδι 2 - 
γὴν αὐσχουσε καὶ ἀποτυχίαν χρηματων ἔσϑ᾽ οτε δίδωσιν ἐν τῷ 

.ῳ“ - ΕῚ Ὡ 2 “. ᾿ 2 , 3 
βίῳ, ἵνα ξκᾶςος ἐφίεται τῆς ἀρετῆς δι᾽ αὐτὴν τὴν ἀρετὴν, οὐ 

," δ) ̓  Α δ, ΓΞ -«, φᾷ ΔΝ ι να 5 ΡΝ ὅν ’ 

μὴν δὲς τὸ ἐλπίζειν, ὁτὲ παντως ὁΐχα τῆς ἀρετῆς εὐπορῆσεε χρη- 
΄’ 

ἕατων. ὲ 

90 ὋὉ δέ μ᾽ ἐποίησε τυῷλίν.] Παρῴδηται 02 ἐκ τὼν 
Ἡσιόδου " 

ΕἸ 

Κρύψαντες γὰρ ἔχουσε ϑεοὶ βώῶν ἀνδιοώποισιν. ϑ ΨΟ ΘΟ εχ, {) 

οἱ τ ΕΝ ς ῃ 1}. 5 -“ - ’ , - » 
Ἢ ὅτε ἀνόσιος ὃ δια τῆς ὠρετῆς του πλοῦτον (ῥορτος τοῖς δικαΐ. 

ΑἹ »"᾿ 

οἐ59, εἰ χαυνωϑεῖεν ἐκ περιουσίας, 

Ι 2 λΔεΣ ἜΑΝ " ΄ γε. ὝΠΣ ἴηι [εονν Ἅ ἂ ι 73 5 , 

9 ν ᾿ Ρ4. ποτ σεν ἡ στεον οἵὔἐ ἢ ΤΣ τοῦ ἐσ ου μι0- 
χω » 2 

νὸν γενεκῇ συντασσεταιί, οτῶν θηλοὶῖ ἐνέργειαν. αλλο καὶ οαἰτέοστεα 
“-“ « » ε ΄ Ν - ΗΛ - “Ὁ 

πῇ) ὡς ἐνταῦϑα" εὐρησεις δὲ τοῦτο κοιὲ ἐν πολλοῖς 'τῶν λογοποιῶν, 

ν. 00 Ἐποΐησεν] Πὰ τοοΐο 
σ. Τ᾽ Ο. οπιῃΐμη, ἀτ|45 νἱ- 
ἀι, Ἐαά, ἐποίησε χηθίχι 
νιοϊαὶ, 

ν. 91 Διαγιγνώσκοιμ.) 80- 
ἘΠΕ ΩΣ ΤᾺΣ δα δὲ ὁ δία. 

. γινώσποιμκε οὕτπὰ απᾶ φοηβθη- 
τι Ο. Ὁ. οἴδὶ σουχιρίϊι8 

᾿ ἐοΐαπι ψογϑίαι εἀϊάονι : Ἵνα 
4“ διαγινώσκοι μοὶ με, τούτων 

μηδέναν. 8έψπθηῖ: ῬγΆΘΗ ΧΙ 
5ΒΟ]Θημοα. 1 απ Θἰοραμίίουνβ 
βοῃίθηὶίδο ποΐαη, 4010 515 }1}-- 

' ἄϊοαῖ ὡραῖον " νιᾶρ ΜΖ. αἴδς, 

ΠΕ τα. ,ϑοῦ: ἘΠ, ἘΝ 1. 6... 2. οὐ 
νἱχ δοοοάο, αἰαάο οαηοπὶ 

χιρίημη δἀιητογὸ ρο88580. ἀκ- 
Ο Ῥ]οοηι οχρὶσαϊίοηθια. Ῥατα, 

᾿ , 

ὡραῖον. ἅτ (δ ρυντισέον, 518 
φροντίδος ἄξιον" χλ11 56] 61 
τιιγ θάμ 5151, 4ὰὺ. δοῦ 
τἸπάνε ᾿πάτοαἕπ .. πιδη16- 

ϑἴτπιπὶ 56 06} 1 Οὐ, δηΐ1- 
415. ΔΡΡαχΌ αἰθΟΥ 161, 

ΒΥ ΠΆΡαο Ρυδοσοάθηϊ 5. οχοὶα- 
δὶ ὃν, νὰ] ὧν. 

...θ5. Ἐκ τῶν Ἡσιύδου] Ἔ. 
καὶ Ἢ, ν. 45.- Οτδ6 ροϑβὲ 
Ζεϑέο δ νούϑιια. ΒΟ πΠ ΜΓ ῸΥ;, 
πηδῖο δἀϊοοία 8ὁτ|π|., δἰαποὸ ἃ 
Ῥγίορο Φουα αὐηοίαίίοιο εἰϊ- 
ναΪ8ἃ ΡῸσ οὐτόχοηι ἔτι ἰγ8 8-- 
ἰογιηϊ, 

σ 2 



ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟῪΣ 
Ἁ Ὁ ν᾿ 

Καὶ τοὺς δικαίους. ΠΙᾺ. ὁμολογῶ σοι. Χρ. Φέρε τὶ οὗν, 
Εἰ πάλιν ἀναβλέψειως, ὥσπερ καὶ προτοῦ, ος 
Φεύγεις ὧν ἤδη τοὺς 

Χορ. 
πονηρούς; ΠΛ. φΦήμ᾽ ἐγω. 

Ὡς τοὺς δικαίους δ᾽ ὧν βαδίζοις ; ΤΙλ. πάνυ μὲν οὖν 
͵᾿ ω 4 2 ἣν 3 - 

Πολλοὺυ γαρ ὠὐτοὺς οὐχ, ἑωρώκω “χρόνου. 
, ᾿ ἥ, λ 

Χρ. Καὶ ϑαῦμα γ᾽ οὐδέν" 
Πλ. ᾿Αφετόν με νῦν᾿ ἴξον 
Χο. 

καὶ μὴν ὅταν Θὅ δηλοῖ αἰτίαν, 
΄ Ὅν [Ὰ ᾿ ᾿ ᾿ ι “ ᾿ 

συντασσεται «λλα καὶ προς γενικὴν εὐρήται σπανέως. 

οὐδ ἐγὼ γὰρ ὁ βλέπων. 
" Ἷ Φ, Ὁ ᾿ π 

γοὶρ ἤδη τὠπ᾽᾿ ἐμοῦ. τοῦ 
Μὰ Δί᾽, ἀλλὰ πολλῷ μῶλλον ἐξόμεσϑώ σου. 

2 Ὁ Ε ι δ 
αἰτιατικῇ μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

οά ᾿ Ὃ μολσγὼ σοι. θά Συμφωνῶ σοι, Ὁμοιά σοὶ λέγω ἐν 
, Ἶ ΑΙ δὲ ᾿ ᾿ 2 ͵ 

σουτι ευρισπέεταιε δ᾽ καὶ σρος οὐ ΚΤ 2}. 
χ 

τ - ᾿ δ ν ι ᾿ , 
οδὃ Πολλουν γὰρ αὐτούς. Διὼ τὸν ἐπιχώριον τρύπον" ταῦτο; 

« - 2 ΕῚ 3 , 

γὰρ εἰς τὴν τῶν Αϑηναίων (ρησὲ πολιτείαν, ἀποσκώπτων αὐταὺς 
ε 
ὡς πονήρους. 

9οη Καὶ ϑαῦμά γ᾽ οὐδὲν. Οὐδέν φησε παράδοξον, εἰ τυῷλὸς 
5 ψ' - ΄ « 

ὧν οὐχ, ἕωροίκοιες 

8... 9 - ᾿ " . 
τοῦ Καὶ σύ γ᾽ ἀντιβολῶ. Πεποίηται παρὰ τὸ ἄντομαε καὶ 

βάλλω. 
- --- ἀλλὰ πολλῷ 

" 5 Τὸν, Ὡ ν»" 
Τὸ δὲ οὐκ ἡγόρευον, ὥσπερ δια 

ν᾿ 96 Φεύγο 7 Ο. Ὁ. 

Φεύγεις. ᾿ ᾿ 
ν. τοι Ἑξομεσθώ σου] Βε- 

“ὯΘ6. ογίμιθ. ταθῖγὶ μ 8) ΟΣ 611, 
4αλῖὰ ρυϊονίν Εἰ ἀ«. τα (π|1- 
Ῥι8 ἐξόμεϑα βογρίμμι, μᾶ- 
Ῥαϊξ τα Ποποη,, 

62. Δηλοῖ] Ἐκ Α. εἱ Β. 

δηλὴ τεἀῃχοναὶ Αμοίογια. τὶ 

ἘΠ. εἰ (. φῬγυοβράγοηι,. γδΐϊο 
Οὐ αμπηπγαίτοα μοβί!]αθαῖ. ΜῸκ 
Ἰέσοπάπιη οὶ, ἀλλώ καὶ πρὸς 
γενικήν" εὕρητο, δὲ σπανίως" 
ὨΪ581, 4ππὰ ϑολοίίαδέορ ἴατι- 

ἔχει δὲ τὴν δρμὴν πρὸς 7ὸ, 
. 

- " , 
μάλλον ἐξομεϑα σον. 

ι Ὁ .»-Ὁ 

μέσον. τὸ δὲ πιϑοῦ περισπάται" 

ἴπη ΒΟ] ροδῖβϑοῖ,, ολλὼὰ καὶ 
σιρὺς γενικὴν, ΔΒ Α]10 ἀοῖπᾶς 
᾿αἀάἀπτιπ). 11 πηᾶγοῖο. οχοίίαδ, 

« ͵ 

ἐνρῆτοει σπανεωξς.: 

θ4 Συμφωνῶ ἢ Ἡροΐος ΠῚ. 
οοΐογαθ σογγπρίϊι5 συμεφονῶ. 
Ηΐαμο 5808} 
παρε ,ϑιεζείώδ, τοὶ 15, πιὰ 
ἱπορία βιμῦ, ΟἸΠ15518. ᾿ 

05 Τοῦτον δὲ] Τούτους Ἂ. 

π. δῖα. 1ῃ. Πιϑοῦ. ὦ 

66 Ἢ πρὲς τὸ ἐπαγόμενον 
ούναπτε 1. ΝΙΒΙΗΙ ᾿πάϊοδὲ ἀϊ- 
νου ἃν 60, αποά ρΡγ86- 
οοὐὗἶϊῃ: 2. σρὸς τὸ ὑπισϑεν σύν- 

ΘΧΡΙ ΟΔυποΣ .. 
9 



ΩΝ 

Ὁ. ὉῸ. πυϑοῦ, 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

᾿ 

37 

Πλ. Οὐκ΄ ἠγόρευον, ὅτι παρέξειν πράγματα, 
Ἰξμέλλετόν μοι: Χρ. καὶ σύ γ᾽ : 
Καὶ μή μ οπολίπῃς" 

Ζητὼν ἔτ᾽ ἄνδρο τοὺς τρόπους βελτίονα. 
οὐ γαρ ἐσιν ἄλλος, πλήν ὄγω. 

Ταυτὶ λέγουσι, πάντες" ἡνίκ᾽ ὧν δὲ μου 
ἐπι ὠληϑὼς. καὶ γένωνται πλούσιοι. ἢ 

τεχνὼς ὑπερίβώλλουσ, τῇ μοχιϑηρία. 

᾿ Μὼ τὸν ΔΙ" 

ΠΛ. 

ᾧησιν ᾿Απολλώνιος. 

ΠΟΘ. ἢ Μὰ τὸν Δία. 1 Τὸ μὸ τὸν Δία ἢ πρὸς 
βεβαιωτικὸν τοῦ, 

ὅν Ὁ 
σύνωπτε, ᾿ μιόνον λέγε, ἣν ἢ 

αντιβολῶ, πιθοῦ, 

οὐ γῶρ εὑρήσε;ς ἐμοῦ 

ἴος 

ἔτι γὼρ δεύτερος αόριφος" 65. τοῦτον. δὲ οἱ ̓Αττικοὲ περισπῶσε καὶ 

ἡ Χχρ ἤσις ἡπολούϑησε τῇ διαλέκτῳ, ἥ γοὶρ ἀναλογία βαρύνει, ὡς 

Α ,ὔ 

το ὕπισϑεν 

οὐχ εὑρήσεις. 
Ἕ ’ 

60 ἢ πρὸς τὸ ἐπογόκοενον συνοίστε. “" 5 γ᾽ 

- Ὁ "" ςε , ἐ υ ΓΙῚ 
109 Λτεχνῶς, } Δντὲ τοῦ «ἁπλὼς. καϑαπαξ, 9 σιν, ἕνε 

2 5 Γ 

λόγῳ . αληϑῶς. 
ἄνευ δόλου ἀληϑέο. ὃ 

τὴν τε τῆς τέχνης σέορησιν ᾿ 

ἄνευ τέχνης" 
5 4 

τῶν, αλλὺ δυνάμει. 

ν. τοῦ Πι300] Ῥούνουῦβθο 
οἵ γῸΧ εὖὕ- 

ρήσης. 

Ὑ. 108 Γένωνται Ορονδαθ 

πο δραΐ θυ θίτιι., τοῦ ποίδ-- 
τοι (ὐ. Ὠ) Ὁ. χτηδου]αμι γένον- 
ται, Ὠϊδὶ Ποὺ ἰάθη) οχιδγοῖ 
ι. ΕἸ, ἀαδν 58 ΟρΊτι5. ἀπῖπι- 
Δαν ΟΡ ΟΧ βουϊρίο ἄδίοχο- 

Υ5 ποίαθ ΠΡγτὸ 14065. οοη- 
ἀγ δ. 1580. 

---.-.. 

οπτες. Τοο αἸΐεσιιπ οχοιη- 
Ὁ], Δ] Του πὶ ὈΓΊΟΓα δα 0 Π11-- 
πἰδίγανῖ, ατ|86 Πρ οΥΙο 5ππξ 
ΘΟ] ποία π᾿ ΕἸ. 

τέχνη γὰρ ὃ δόλος παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς " 

γὰρ τύνος διασέλλει τὸ’ σῃ μιοεινό μενον» 

καὶ 07 
᾿Ατεχνῶς οἱονεὶ οἰτενῶς μεετοὶ περισσοῦ 

οὐπϑ μετα(δορὰς τῶν ἀθλη τ τῶν μὴ τέχνη νεκιών- 

2 καϑάπαξ, 

τὸ δὲ 

τὸ ἀδιβζορον τῆς χρήσεως. 

ο᾿ χ- Αλλω», ἁπλῶς, 

᾿ ἀδόλως. ἐὼν δέ τις πιαρὼ 

607) Καὶ τὸ ἀδιάφορον τῆς 
χρήσεως Τίαδο θᾶμα ποι νἱ- 
ἀομίιν. Ῥοϑὶ ἀληϑὲς ,88Ρ}10 8 

ἀορεραΐὶ.,, ὠτέχνως, ἄνεν τέ- 
χνής, ἀμαϑῶς, ἀμελῶς, τὶ 81-- 
1116 αὐτά αι; αἱ Θομ ὃ 
ΒΟΠΠπον οί}, ὁ γὰρ τόνος οἷο. 
Ομῖθθα [1586 ἀΘΒΟΡ ΡΙΟΥ 5 
ΟἾΠΡα 7176 ΒΡ 1601 18, ΘΟα 18 
γηδδὶδ. πιο δια Ἠμαροαὺ; 
11οοὲ “1}.15ἐορ λα Ἰοοο, φποά 
8010, πο Ροβιῖο, αἰϊαπάδ 
δια νἱάοθαίαν 4ᾶμ] ΟΧ [115 
ΘῸΠΟἢ118 Ἰνατιβῖ556. Τὸ ἀδιά. 
ᾧορον τῆς χρήσεως πἷο αἰϊο- 
πα 658). ὉΡῚ ΡΥ ΔΘΟΟΒΒΙ δια- 
σέλλειν" ῬΥδΘΟΙδοὺ οδρίίο ἐπ΄ 



32 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
} ᾿ “ . ιν ' : 

Χρ. Ἔχει μὲν οὕτως" εἰσὶ δ᾽ οὐ πάντες κακοί. 11ὸ 
᾿ ΠῚ 5» δι ἧς ΄, ἮΝ ἐπ λίον 

ΠΛ. Μὰ Ἄν λα αλλ οὠπωξώπαντες, Καο. οἱ μωξει μακροί, 
) ς ᾿ ἜΝ [ν κι 5» 

Χο. Συ δ᾽ ὡς ὧν εἰδῇς, ὅσα, πῶρ ἡμῖν ἥν μένῃς, 

Π ἀρ ᾿ " 4 5» 5 τ 

τὴν τέχνην 68 λέγῃ τὸ ἢ μιὴ, οὐκ ἔτ περισπωμένως, ἀλλα 
͵ ᾿ 5 » δ ΩΡ - ᾿ 

βαρυτόνως" ατέχνως ποιεῖς. ἀτέχνως λέγεις. Ὃ δὲ νοῦς, κ|Ἀν 
, ἱ τ Ν ᾿ , - δ Α »" μ 

ᾧυσει τὶς ἢ κζρῆϑος, ἐπὶ τὸ χεῖρον μεϑίφατωι ὡπὸ τῶν χρημάτωνς 

1090 ἢ Ὑπερβάλλουσιν.)] Ὑπερβαάλλω καὶ ὑπερβάλλομιαε 
γὸ αὐτὸ, ὡς ποιῶ καὶ ποιοῦμαι" καὶ συντάσσεται πρὸς μὲν τὸ 
πρόσωπον αἰὐτιοατεκῇ » πρὸς δὲ τὸ πράγμα δοτιὶῃ, οἷον. ὑπερβάλ- 

λὼ τὸν δεῖνα λόγῳ, Ὕποβάλλω δὲ λόγους, ὠντὲ τοῦ ὑποτίϑημιε" 
ὅ3εν καὶ τὸ ὑποβλήδην παρ θ9 Ὃμήρῳ" καὶ ὑποβάλλω βρέζοε" 
ὅϑεν καὶ τὸ ὑποβολιμαῖος" καὶ ὑποβάώλλομαι παϑητιπῶς, ἀντὲ 
τοῦ ὑπύκειμαι" παὶ ὑποβάλλεται ἡ ϑεμέλη τῷ τοίχῳ ἀντὶ τοῦ 

ς ' Ἵ - - - ͵ 

ὑποτίθεται" καὶ ὑποβάλλεται ὃ χόρτος τῇ «ρωμνῇ. Προβάλλω 
᾿ 9 » 3 Ὶ 

70 εἰς τοὐμπροσϑὲν τέϑημιε, αῷ 
μάρτυρα. τὰ 

Ἰοργίον. οὐἱέ Ἰοοῖϊο,, στὸ διάφο- 
᾿ ρὸν τῆς χρήσεως" ἡποιηδάπιο- 
ἀπ πὶ «ιγποήος, ἰὴ Ἤριω" ὃ 

διάφορος τόνος διάφορον ποιεῖ 
καὶ τὴν σημασίαν. οἱ 1 Πούς 

ὀνόματα πρὸς διώφορον σή μεοίε- 

νύ μεξνον διαφορον ἔχοντ 

τὸν τῦνον. ΝΟ 58 115 
ΟΠ] τα ρο, ατ|86 86- 
Ῥαγ δίχα ᾿πν δἸΟαπΠν Ὀ1Π15 
ἴῃ Οοὐᾷ. απογμι ἴῃ τιη0, 
ὁ γὰρ τόνος διαςέλλει τὸ ση- 
μαινόμενον, ἴῃ αἰΐοτο {που ῖΐ, 
ὃ γ. τ. δι τὴν τῆς τέχνης «ἐ- 

φησιν» καὶ τὸ διαῷορον τῆς 
χρήσεως. 

08 Λέγῃ τὶ ἢ μη} (Πρην. 
ΖΖαίοο, τὰ Νοῖ. 23ἴαιι55. αἀ 
ΜΡ ΡΟΟΥ, Ὁ. 251. βου]ρϑιῖ, 
᾿ιᾶθο νευρὰ ᾿Ῥχοίογοηβ, λέγη 
7 πράττῃ τί. 1)οΐεπαϊι ροῖθ- 
γαὶ νυϊσαΐα: 564 4111, λέγη 

Βοαα αν, ΘΗΪΠλ 

, 
1.1} 

] νι 
χε ἢ ποιῇ 
5 - - 
τε χνὼς ποϑιξιίξς 

ἃρίο. 

οὗ πρόβολοιε" ᾿προβαάλλομαι δὲ 

θὸ Ὅκμηήρῳ] Π. ἌΣ 202. 

{πι Ἰον 5ϑηηπην οδὲ ποὺ δοΠῃο- 
Ἰ1ο, 515 πόρπη Ρ]8Π6, 
φορά 5οαπιίαγ. ΒΕἸ]πδιποῦϊὶ 
ἼΘΙ ῥϑιιοα τορουαηΐι ἷπ 
ἀβιιηθηἘ15. Βα. ΒῚ]. “ΠΟΥ ΠῚ 
8) 6} ΟΠ δὴ Ῥαγίει οχ ἢ1- 
Ὀγ15. ΒοΡῚρ 15. 86α γερο ῃ 1οΥἹ1-- 
θὴ5 6886 δυυηΐαι Ο. Ὁ. 
βίης . 

70 ἸώττοἽ Τάτστεται γ16-- 

115. σοη συ! Δύο μέρη τοῦ 
λόγου οἱ ὑφ᾽ ἕν τάττεσϑαι 
Ρἱοσ απ Ογαμπιηλδ1015 ατιᾶ-- 
81 ορροηπηίαν; νεῖαὶ ἀρ 
ΕἸνποί. τὰ ΠΑ μβωμοῖσι. Ῥγο-, 
γίεγϑα ἀπρ]οχ ορβευνα!ο: ᾿γ1- 
τὰ γοίουῚ5 ΟΥ̓Δ πα 1ο1, ΩὉΣ 
βΟρΡδν δ 115 ΟΥΑΙ] πὶ ῬανΤΡριι5 
ΒΟΡῚΡῚ νοϊεραΐ, ὅπαξ ὥσαντες" 
48:1} 1Π ΟΧΟΠΊΡ]ΩΧῚ 810 50- 
Ἴδῃ ἱπνθηῖ556 ϑεεζαίαην Ῥαϊοῖ: 
ἀΙονα βουίου δ, ὕὑῷ᾽ ὃν ταῦτα 
ταττετοι. 



οὐγαντες " 

τ΄ ΠΒΛΟΥΤΟΣ. 89 

γενήσετ᾽ ὠγωϑὸ, πρόσενχ, ἵχε σὸν γοῦν » ἵνώ πύϑῃ. 

Οἴμαν ψοὺο οἷαι, ξυν δεῷ. δ᾽ εἰρήσεται, 
Ταύτης ὠπαλλώξειν σε τῆς ὁ ϑωλμίαο, 1τ 

τ 

1ο9 ἋἜ Ὑπερβάλλουσι [7 μογρϑηρές.] Τῇ πακέφ ἐπὲ σῷ 
χεῖρον μεϑίσανται ὑπὸ τῶν χρημάτων, ἢ 

111 ᾿Αλλ ἐπαξάπαντες, «Δύο μεέρη τοῦ λόγου τὸ ἀπαξϑα. 
οὐ Φφησὲ πᾶντες ἐἰλλ᾽ ὁμοῦ πόντες. 

Ὁ 

τὸ γὰρ ἀπαξάπαν- 
΄ «- 

τες ἐπὶ ἐπιτάσεως ἐλοὶ υρ οί, ὑφ᾽ ἕν δὲ ταῦτα 70 ταττεο κ͵ξφ 

προφέρονται ᾧς δηλαδὴ. “παξαπλῶςς 

115 Τῆς ὀῷϑαλρίας. ὙΤῶς πηρώσεως" ἐδίως δὲ, ὀῴῷϑαλ ρίαν 
τὲν σή ρωσέν 7ι (ᾧησε" 

᾿) ὃ “45,8 ζ Ἂν «7 μι ,, 
“Ὁ κῶς ἕν τῷ σευτεέρῳ μμετοπεοιητοι 9 

ω -- ͵΄ ; ὋΦῸνΡ» ͵ 
Της συμοίορος ταυτὰς δὲ παυσεε. ἢς ἐχείδε 

ἈΡΆλλως, 

- ς , ᾿ ΠῚ 

τῆς ὑρασεως σέρησιδ. ἢ 

ν. 115, Τενήσετ᾽ αἀγαϑὸ] 
. 1 Ὁ. Γεννήσεταιε τἀάγαϑοὶν, 
φονγιρία Ἰοσὸ πλεῖν]: πδηΐ 
51 νοὶ βουὴ) Γενησεταὶ τι- 

γαϑὸ, οχομιΐο τὸν, ψΟΥΒΙ 
γοαάϊ ον Ἰπηπηοάι  αΐπιη. 

]σι ᾧὥησι  Τία βου θοπάνη 
ἕαϊ!, ποι ζασι, αποὰ (6, 114-- 
Ῥοηΐ: φησὲ, πηγῶν «7, 2510-- 3 

ρέαποε, ἀποῖὰ πηομποϑὲ (᾿γδ}-- 
τηί!ου8. ὀῷῴϑαλριέαν, 41 ῥχᾶ-- 
ψτι5 οοπίοντιηὶ οϑὲ δά! θοί 8, 
ϑῖνο ὠρρώδμαο,, τὶ { οέδιε8 αἷν 
Ῥοβιι580. ῬγῸ φορσοϊίαία. 51η-- 
σαϊανὶ βἰρίαο ργορυῖα ναὶ ϊο-- 
πὸ: 1ἃ διλμ δδὲ ἐδέως, αιιθηχ- 
δἀπποάπηι «περ ογνέφην γατι]-- 

ὑὐα , 
ὠπαλιλαξειν 

3 « , 4 γ 4 »ι ἡ [ 

οφϑαλιμοία κυρίως ἡ κατοὸ τοὺς οϑαλριόὺς ἀπὸ νοση- 
, ΄ «“ ᾿ , Φ 

Ματοός τίνος γινομένη βλάβη, ἥτις καὶ ἐώσεμεος ἔσεν 
ΤΡ ἡ - , 

οἰντὲ τῆς τυφλωσεὼς πορεέληπται" 

ἐνταῦϑα δὲ 
΄ ς “3 

τύφλωσις γάρ ἐσὶν ἡ παντελὴς 

ἕὰ ποίϑηϊ δ οίθυθβ ἐδίως πιϑιῦ- 
Ρᾶ880. 71 ἀπυῖρι5 ΑἸΠομΙ61-- 
51ππη} ἰδγοί!θτ5 οἱ 15] 1ἀ10518 
ομβοομππήδνοι “}͵δέορῆλα,ι88, 
τὰ ῬΙΏΠΠ μιασκευὴῆ, νοοῦ ὁῷϑαλ- 
ῥέος ΔὈ]οοῖα, ΨΟΓΒΊΙΏΣ Ἰα!οπα 
Βα ο τπ: Τῆς συμεφορῶς ταῦ- 
15 δε σο σειν» 75 ἔχεις" 

σκύσειν Ἰπτ πα}; δὴ απο 
οἀϊταν σαύσεις ΠΟΘ. ΠῚ οβὲ: 
ῬΥΙΟΥΘΩ δᾶπο νούϑαμι Οὐχ 
γατιϊαγυ οἵ, οαπι88 Πισναὶ ἡπΠ{8; 
αἴσιθ αἄθο, οὔριος γὰρ οἴμωε 
παύσειν σεν ὨΌΠ 5θοῦὺβ δίαᾳιο 

αὐΐοᾶ. 6. ἀκπ- 
Ῥ]οΣ νορὸ Ῥ]αῖο, οἱ 8085ο- 
1115 δά αἰταηιηθπο ἔθη] 661-- 
ἰἰοπθηὶ αἰνευβὶβ, απῖα. Υθ8 
ο5: Ῥαῦΐο αἰ ΠΟ Π]ον,, ποᾶο- 
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Βλέ ψαι ποιή σᾶς. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟῪΣ 

ΠΛ. «μηδαμῶς ζουτ᾽ ἐργασῃ". 
Οὐ βούλομαι “γῶρ πόλιν ἀνω(ὀλέψαι. Κορ. τί φῇς; 
"Ανθϑοωπτος οὗτός ἐξιν ἄϑλιος ῴυσει. 

. 

« ᾿ - , 

1ιὼ ὋὉ Ζεὺς. μὲν οὖν εἐδως.ἢ 
᾽ ὝΣ ΕῚ τ 5 3 , , 

- πάντα εἰθως, ἐπεὶ οὐδὲν αὐταν λανϑκνεις 

τοῦτο ἐν τῷ δευτέρ ῳ" 72 τὸ δὲ 

ν. 117 Καρ. τέ Φης:} Ὁα- 
ΥἹΟΝ8. σιο8 ΟΠ γον ρο150-- 
πϑπὶ ρου Ο. Ὁ. αοά εὰ 
σοπά οι πο ἀϊβρ! σεῖ, πὶ 
Ὑδίιοαμὶ ΠΡΥῚ Δπδρ 118. 56- 
ἀπεηΐοηι νεύβιι ΔΥΟΠ 4ο- 

ΠΘΗ8: ἴῃ δὸ Ο. 9) Ὁ. "Ἂν.- 
ϑρωπός ἔσιν οὗτος, απο οΥα!ϊ-- 

ΠΟΘ. 11} οδὲ ΩΣ να]ραίο 
ῬΟΒΙΡΟΠΔ.115. Υ 

ΠᾺΘ ΠΟΙ͂ τίη ᾿ηΐριοαία, 4110 
ἀδ τηδακίνια Ἰαί τ. ἄροΠΊι18. 

78 Τὸ δὲ μῶρα μεταξὺ] 
Οὐο 1116 ἐϊοδίπν, οσοὸ 4{|- 
ἄδην πΏ]}}1|8 αιεμέρο: «{ 
μῶρα Ῥγοβάνουδ, δὴ ἀπρι- 
ἰοῦ, ἀπἴη ΟΟΡΆΪΑΥΙ οοπνθῃϊαί, 
τὰ τούτων μοῶρριξ Ἰὰχ βίη 0 

δολολέαδέοπν 1} ̓ ππ} Ἰην ΟΠ Ἶ556, 
Ὃ Ζεὺς μὲν οὖν εἰδὼς τὰ τού- 

ε 2. απ χονν ὙΠΕΌ ΙΝ 
τῶν, μώρε, μ᾽ εἰ Πύϑοιτ ἂν, 
ἐπιτρίψειε" τὸ τούτων ΟΧΣ Ἐ1πι5 
μιδηΐθ, ποὸη Ομγον} εἰ (ἃ- 
τἰὶθπῖ5, 5ε84 γὸ6 ἀμπιαηαϑδ: 
ἔμπι γεοίθ βου 50} 1, μῶρε, 
πὸ ἀϊα]ο ΟΠ θη) ἅμ 
(λυ Ομ  ΠΟΠΟΙῚ5 οαύι88 }}}1τ|- 
ἴῃ5 δἀποιϊερθαῖ, βοηίθηϊδς 1η- 
ἴερρομι, οἵ, ααποιηοάο τγα- 
γηδ 101 Ἰοφιιαπίιν, μεταξὺ, 
διὰ μέσον ἐἴναις κεῖσϑαι. Ῥον- 

μῶρα μεταξύ. 

ωρέΐογ, 

Α Υ οὖ 5 ; 

Τὰ τούτων τῶν ἀν᾽ ρώπων 

μεταπεποίηται δὲ καὶ 
Δλλως, εἰ μεὲν 

γῸὺ ἰϊαπιά 8οῖο, δὴ ἃ} ἱπ|{10 
αἰδεϊπσποπάπι 81}, Ὃ Ζεὺς 
μὲν οὖν εἰδὼς τὰ ἐρβορἢ Τῶν 
ον ϑιρώπων πάντα εἰδώς. ἘπῚ1 

ἴουϑαμ, 4πὶ (α]6 πὶ Ἰθοϊ᾿οηθὴΣ 
δὰ ϑολοίίαϑίαο νεῦθα οοη- 
οἰπμοῖ: Ὅ Ζεὺς μὲν οὖν εἰδὼς 
τοὶ τούτων, μὼρ᾽ (ρτο μῶρε) 

ἐπεὶ Πύϑοιτ᾽ ὧν, ἐπιτρίψει με 
- - Νρϑαπο ΤΙ οΥρΥο 5 ΕἸο- 
γοπίϊῃ! χποπΐθηι δάβείπι 11- 
ΘΟΌΙ,, ὨΪ51 511}1}1 νὰ ἀϊνοΥ- 
860 Ἰδοίομ65, απᾶ8. ΟΡ οὐῖ- 
͵οβ. μαριυτ Ῥοϑιΐαθ, [ἡ 65}1-- 
ϑαίαο Γαοσ αι. Ῥγῖπια ἀἸβέ1η-- 
τλῆ δέ ἰδπίπιι ἃ να] βαῖα 415- 

οὔεραῖ: Ὁ Ζεὺς μεὲν οὖν εἰ» 

δὼς τὸ τούτων μῶρ᾽, ἕω εἰ 

Πύϑοιτ᾽ ἂν, ἐπιτρίψει μὲ - - 
(Ὀ1ΡῈ 5 161 ΒΟ η δι ηι {1 π1|: 

φιΐξ δέμέία ποιϊέ 

ἐρϑογίθην αἰἰοία,, πη δὲ γϑϑοΐ-- 

νερίξ. (γϑοιρογδθθ νίβιῃ ) 
γηαίο πιὸ ρμογεοί. ἔπη, αἰ 58- 
Ῥευνδοῆπεᾶ ΝΟΧ εἴ 80,512 
ἰπτθδη5, ἀτέβέογο ντἀ οί 46-- 
ἸοπάἊα:; 11 θα δή τι 811; Π811} 
ϑολοίϊα 65 μῶρα ΒΡ] εν νοὸ- 
11} ἔπη, απο τγοϑοίθ ᾿βζδρξιιβ 
ΔηΙ πη ἀνου τεῦ: πα 56 0115 αἷ- 
Ἣς δά ϑορλοοῖ, ΑἹ. ΕἼ4σ. 
..6θω. - - ὃς τὰ δέδ᾽ ἐκαο- 

τέρουν τότε, Ψοῖα5 ᾿πίεξυργοδβ. 
ορβοχγαῖ; Γ ρώ(φρετοιε, ἐπηπεί- ὦ 
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Πλ. Ὁ Ζευξ μὲν οὖν εἰδὼς τὼ τούτων μῶρ᾽ ̓ ἔμ᾽ ἡ εῖ 
Πύϑοιτ᾽, ὧν ἐπιτρίψειε. Χρ, νὺν δ᾽ οὐ τοῦτο δρᾷ, 120 

᾿. 

ε ᾿ ΝΑΙ ᾿ 
γράφεται μῶρ' ἔμ᾽ εἰ, οὕτω συντωχϑήσεται, ο Ζευς μὲν εἰδὼς τὰ 

τούτων μῶρος ἔπη. εἰ πύϑοιτο ἐ ἐμὲ «νωβλέ ἔψαντα, ἐπιτρίψετωί δι: 

: δὲ ἀιῶρ ἔπη. τὸ πύϑοιτ᾽ ὧν διὼ μέσου ἔσται" 

ἂν ταῦτα καὶ οὐδὲν αὐτὸν λήσεται. 
ι 

ν. 11 Μώρ᾽ ἔμ᾽ εἰ] [π 
Ο. Ὁ Ὁ. χιᾶπὰ5 ργῖπια [6- 
οἴϊοποιη οἀϊαϊ δΧργοβϑιί 

μῶρ᾽ ἔμ. εἰ" νει τοσοη- 

τον, εὐ νιἀδίῃν, (ἰο] οἵ σ μοειν 

εἰόεον ρον πξεν 1ρ58}} ΑἸεδέορὲ 
εἰποηπἠαϊοπθα ; 5ἰπά!οηθ 88 
ΕΥΤΟΥΟ Ρ1Ὸ ἔτη, ἔενε ἀπιθιΐ65: 
τι Στὰ ΠΟ] 4110 ΘΧ1]511Π165, ΠΟ Χ 
σογίθ ἀοριιθιαΐ ἐπισρίψεε με 
ΒΟΥ 5.586, ΠΟῸΠ, 4ποα Παροὲ 
ἸΗΙ ΒΉ]Οτιπὶ ΠοΐΡΟ,, ἐπετρήψειεν, 
«ἀἀτία Ἰπΐοῦ νοχϑιι8 ΘΧΡ]]οΔ-- 
ἰϊομ6 ὠφανέσειεν. 1511 Π0 110 
ῬαΥΟΥ 1Π50]6 15: 
οὖν εἰδὼς. τῶ τούτων μῶρ᾽ ἔμ᾽ 
ἐξ (νεῖ, ἐπεὶ) Πύϑοιτ᾽ ὧν ἐπι- 
τρίψειεν" 5ΌΡΟΥ εἰδώς, ἰαη- 

“Δ ΠῚ ΒΠΡΡΊοΠαΙ 58 588 σΓα- 
1, Ροβίϊπιπι εοἱ τοὶ παντᾶ, 

ἡποά ᾿Ἰπαϊοῖαπα ἴαοϊῖ, δτπὶ 
πὰ τούτων μῶρα ἀμε σε: νο- 
Ἰπῖδδο δὰ πύϑοιτος. ῬΥΪΏΙδ6 
γαδῖτ5. ἰθοίϊο. πο 1π πηο- 
ἀπιπὶ ΤΌΤ ΠΊΔΙῚ Ροίεβί: Ὅ Ζεὺς 
ἘΠ’ ἣν οὖν εἰδὼς, το τούτων μῶρ΄. 

ἔμ, εἰ ᾿Πύϑοιτ᾽, ὧν ἐπιτρέψειε 

7κποῖ18 ἐμὲ ἐπιτρέψειε" 

ἐθειιπάδ6 ἰδίο ροίο: Ὁ Ζεὺς 
“μὲν οὖν εἰδὼς (τὰ τούτων μῶρ᾽ 

ἐπεὶ {Πύϑοιτ ἂν) ἐπιτρίφει 
με - π΄ Οὐαπιὶ ναγὶὰ ἐπογιΐ 
᾿λα]τι8 ΙΟοἹ ουίππα, οὔϑοννα- 
ἰοπ65 αὦ ϑολοἐαβϑέε, δῃι-- 
Ῥ᾿τι5 οβίεηαππί. 

Ὃ Ζεὺς μὲν, 

τουτέφε, γνοίη 
᾿ 

ν. 120 Νὺν δ᾽ οὐ] Ο, Π)Ό. 
νῦν δὲ ν0] δὴ, πᾶπι ΥἹΧ, 
Ὀΐγὰ 81} νόοσδ] 5, (ἰἰβοου μα. 
Οὐαιην 5. νῦν ὧ πὸ 5ΡΠοῦ- 
γοδΐ, ῬΥΙΟΣΙ ἰδ 68: νπ]- 
σαϊα, Ῥτνοχίπιο νϑύϑ σπροῦ- 
πιπταίοντα, 4τιλϑὶ προσπίπτον- 
τὰ εἰ προσπταιθύτωα ΟΟΙΏ)1- 
ΒΟμΙ58οῖ: ροβίθυιουβΒ ᾿πίςχ- 
Ῥχγείαπιθηΐτμ δοοθάς. προσ- 
προύοντα. 

ἘΣ ΡΥ ΕῸ ΤΥ τοδὶ 

λησ ἔπη" ἢ λείπει τὸ ἔπη, 
“ν᾽ 2, ὅτις τοὶ τινὰ ἔπη ἐχαρ- 

τέρουν Χέγειν τότε. ΑἸίδγα 
Ἰοοιῖο, τη νυ 6166, [4115 οταῖ: 
Ὁ Ζεὺς μὲν οὖν εἰδὼς τὼ τού- 

μῶρ, ἔπη ( Πύϑοιτ' ἂν) 

ἐπιτρέψει μὲ - - τὰ ὁ5ῖ. Ψε--- 
ῥέεν κεέέψιεθ., σοί }5 λα, 
οέμέξτε οἰοίς (Τεβοῖρογξ 067-- 

ἦθ6, ποῴ6 6072}, 46 60- 

γιαγιί7., φιηϊοχιασν ἐρϑιέη 

7μρογίέ) ροδϑίμηο πὴ ἡτιέσα-- 

διέ. τὐυχορίητιο ἀθαϊ ἐπετρέ- 
ᾧεε με. δαΠ]115. νοβι σα δαηΐ 

τῃ Αγπμάο]. Οοα. απ ιϑολοί. 
ἐπιτρέψεταί με" Δ]᾽τ᾽οα τη ὈΥ]- 
ΟΥΘ Ιοοο Ἰορὶ ροββεΐῖ --- ἔμ᾽ 
εἰ Πύϑοιγ ὧν ἐπιτρίψειε --α 

"οὶ ναἂν ἜΡΕΜΗΝ ἐδ 8581 111-- 
Ροάτία ψουρουππὶ δἰσποίαγα 
ἄσάϊε, ὕρῶ, φυϊά 40 .4.1-- 
δίορπαπο ἴαποντις ρῥγοϊεοίι; 

ΤΩΥ 
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Ὅστις, σε πρρσπτοίοντα σπτερινοτεῖν ἐώΣ 
Πλ. Οὐκ οἵδ᾽, ἔγω δ᾽ ἐκεῖνον ὀῤῥωδῶ πα νυ. 

Χρ. Ἴλληϑες; ω δειλότατε σπώντων δαιμόνων. 
Οὔ, γαρ εἶναι τὴν Διὸς τυραννίδα, 
Καὶ τοὺς κεραυνοὺς ὡ ξίους τριωβόλου, 2 
“Ἐάν ἢ ανωβλέψῃς συ καῖν Μικρὸν χρόνον: ; 

ΤΙΝ μὴ λέγ᾽, ὦ πόνηρε, ταυτ. Χρ. εχ, ἥσυχος. 

151 ἸΤ]ερινος εἶν ἐφ. 

ας οἰκαδὲ ἀφιεξις. 
ταβασις καὶ πορεέω. 

γἄ, Νόςος ἈμΡέΝΣ μὲν ἡ ἀπὸ ἀλλοδα- 
καταχροηφξιπῶς δὲ ἡ ὠπὸ τόπον εἰς τόπον μεε- 

121 Ἔ Περινοςεῖν ἐᾷ.] Τεριέρχεσϑαι ἀφέησεν. ἀπὸ τύπου 
εἰς σὐπον βιετοιβαένεεν" 

“σὸν ὑποχωρῆσαι. νι 

ἢ περὶ ἐνταυϑὰ τὸ κύκλιον δηλοῖ" 
γὰρ ὄντα εἰκὸς μὴ ἀρϑῶς (βαδέςε ἐν) αὐτόν. 

τυφλὸν 
2 

Ὕπονοςεῖν δὲ ἀντὶ 

122 ᾿Οῤῥωδῶ πάνυ. ] Φοβοῦμαε, ἀπὸ τοῦ ὀῤῥου, Ὁ ἔσε μιεσο- 
πύγιον τῆς “Ξεριτερᾶς" 

ὃ. Ν, 
μὲν ἐπι τοῦ τῶν λόγων δέους. 

“σὴν οὐρον δηλοῦν τὸ δέος. 

Διέρει τὸ αἰδοῖα πωτοὶ ΣῊ. 

βιένων εὐρϑεν ἥξω δ ἀῥῥος 
πάνω τῆς πυγῆς ὑςοῦν, ἐξ 

125 Ἄληϑες. ἢ 

γν. τ252 ᾿Οῤῥωδὼ] ΘΟΥΡΌ. 

ὀῤῥοδῶ " ΒΆΘΡΙΤι5 1ϊα, ῬΥΔΟΒΟΥ-- 

ΛΠ 11 ΘΙ ΓΔ Π15 δαἀπϊοηῖ-- 

Ῥαδαιιο ἀμ! 415, ΒΟΥ ἱταν. 

ν. 156 ἜἘαν γ᾽ ἀναβλέψας] 
Τὺ ἀδποῖν η΄. Ὁ... να- 
ἀἰσθητι8 ἀνοβλέψεις, «ποᾶ τὰ- 
ΨΙΠ5. δ Ῥῆοραθ ποίαθ. Ῥγο 
δεεκρὸν τγάεησς Φιηίπαο Α. 
1518. σμπερόν. 

υὐ 127 ἽἜ; χ' ἥσυχος Ὁ. 
1). ἔχ᾽ ἥσυχως" ἀποά 86- 
ΟΟΠ ἰδηΐηνὶ χησξαΐο 1 1-- 
16 ΒΡΟΥΠΟΠαΙΠ1. 

-- 

ῆ παρὸ τὸ 

τοῦ δέους διάϑεσν. 
γοῦν ἱδροῦν. 
οὗ ἡ ἢ οὐρὰ τῶν ἫΝ ᾧυεται. 

“ Ὁ ») 

ἴσαν τῷ οντως. 

᾿ 
κοι ἔξιε γὰρ τρομιερὸν τὸ μέρος. : κυρίως 

πεποίηται δὲ παρὰ τὸ σεζόντο 
’ ῳ 

τούτῳ τῷ ἐγκρύπτειν 

ἢ ὅτι τῶν Φοβου- 

Ὄ ῥῥος δέ ἐςιν τὸ 
ἃ 

- » ι , 
ἰξιοῦσ: δὲ ὀξύνειν τὴν πρώ- 

οομβε που 6 ργόμπι οϑὲ. Ν ου- 
8ππ| απομηοάρ τοΠηχουιΐ 1π 
δϑοιπαα ΡΙπ δα ]οη8., ΔῸΣ 
ΟΧΡΤΙΕΒ51: ἀμ Πα τι1|5 ΠΗ ΡΥ ΕΒ ; 
1181, απο οΟ. ἸΦΠΟΥΘΠΊΠΒ, 
ΠΥ δυϊουτπι ΡΟ 185. ΠΟ ] ]σθη-- 
ἀ186. 51} ἱπιρτπιϊαιμ πηι. ᾿ 

γϑ Νύςος}] ΑΔαΙαΙ ποο65- 
ΒΥ 8} ΨΟΟΟΙΏ οΧχ ιϑιμέζώα ἴῃ 
Τϊερινοσεῖν, 40] ὈΥΘΥΊΟΥ ΟἸ]ὐ-- 
ἘΠ μετάβασις καὶ πορείο. 86-- 
ἄποηβ βοο!οη δδὲ ΟΟα 1015 
1). “οσοπορμή. Ἔκλ. ᾿᾽Α. 
Ὁ. Περινοσῶ τὸ πολλάκις περὲ 
“οὖν αὐτὸν τόπον ἐπαναφρέ ἐφω" 

᾿Αρισοφαάνης, “Οϑες σε εἴο, 
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: Ἐγ» γοὶρ οποδείξω σε τοὺ Διὸς πολὺ 

“Μεῖζον δυνώμενον. ΠΛ. ἐμὲ σύ; Χρ. νὴ τὸν οὐρανόν. 
Αὐτίκα γοῖρ, ἄρχει διοὶ τίν ὃ ) Ζεὺς τῶν θεῶν; 130 

Καϑ. Διοὲ τἀργύριον" πλεῖξον γοὶρ ἔς αὐτῷ. Χρ. φέρε, 
δ Τίς οὖν ὁ παρέχων ἐτὶν αὐτῷ τοῦθ᾽; Καρ. οὐὶ. 
Χο. Θύουσι δ᾽ αὐτῷ δι τίν; οὐ διὰ τουτονί; 
Καθ. Καὶ νὴ ΔΙ εὔχονται γε πλουτεῖν ἄντικρυς. 

ΓΣΥ: τὴν, ὅταν τοῦτο 75 δηλοῖ" ἕξι δὲ ἐπίῤῥημω ϑαυμαςικὸν καὶ προ. 
᾽ 5 Ὡ 

παροξύυτονον Λττικῶς, 

Ἵ 

128 Τοὺς κεραυνούς. } Τὸ μέγιςα αἰρυυντήφεω, σοὺ Διός" ἔκ 

δὲ τούτων τὴν δύνακειν αὐτοῦ λέγει. 

126 Κεν με ερὸν “ρόνον.} Τὸ καὶ δηλοῖ τὸ καὶ ἐὰν" 
- 

νυν 

δὲ ἐπὶ τῆς συνηθείας, ὃ ὃ σπανίως εἶ ρητοτεν 

127 Ἃ 
ἤγουν γεωργὲ, 
τοῦ τόνου ἀν μῶν 

ἀϑλιε" 

ἈΝ ΑΕ λέγ. Ἵ ἜἘπέῤῥημα γῦ ἐπετεμμητικόν. 
ἢ εὕρηται γὰρ καὶ οὕτως μιετατεδεριένου 

πόνηρε δὲ, 

: 

: “Ὁ “ον 4,10. 3 , 
123 Θύουσε δ᾽ αὐτῷ. “Απερ ἐπὶ τῶν ϑυνωσενόντων ἀγϑρω- 

"- -Ὁ , 

πὼν συῤιβαίνει, ταῦτα ἐπὲ τοῦ Διὸς μετηγαγὲν. 

ιὅᾷ ᾿Αντέκρυς. ἢ Δὲ ἐναντίας» φανερῶς. ὃ δὲ Ποιητὴς [ἐκο 

τετκμιένως Δέγεις δίχα τοῦ σ, ἄντ! “πρὺ δηλονάτε. 

ν. 129 Μεῖζον) Μεέῴ ἘῚ. 
Ἐκ. 25. ωνέαε Α. 1815. εἴ 
Β. Οκαίαγαγ: ἀποά. αἰΐοτο 
το ἀοσίουιτ5 οϑῖ, 

ν. τϑ5. Διὼτο [2] σ. Π)Ό. 

διὰ τίνα: ϑαορα ἀροβίχσορι8 
ἴπ ΒοΡρ 15. πο σ᾽ σιίατ ; τιῦν. 
14, Καὶ νὴ Δία" νι 157. 
“Ὅτε οὐδ᾽ ἂν. 

κα Ὅ ὄῤῥος, πρῶτον θροῦν] 

ΕῚ. ὃ ὅρος ἤτοι δ πρωκτός. ἢ. 

εἰ (Ὁ. ὄρος ἤτοε ὅ πρωκτὸς 

ΤῸΝ ἦρθεν αὶ Αχμείογιμο. 

ἱδροῦν. Α΄. βονὶρίαγναπη. οππὶ 
Α τέ 670 γΟΡΡΔΟΒΟΗΪΑΥΙ: 00Η-- 
δυὰς ϑιωξώαβ, Ὠϊδὶ ᾳαοα 10} 
81} πρῶτος. 

75. Δηλ.11 Ἠθοίθ ὩΡογέμε, 
4ππῃλ 1π ῬΡΙΟΥΙΡ 5. νη 18-- 
861 οομΐνα ἰθσοπὶ ΟΥ̓Δ Π|1η8-- 
ἐϊοδ δὴηλῇ, αποα γτονόοᾶγο 

Αε- 

οοὐτέ ϑιμλώεας τὶ Ἄληϑες. 

γθ Ἐπιτεμοητικὸν ΟΠ] 

Ο. Τ᾽... ἐπέῤῥημοᾳ τοῦτο 
πληκτικόν. 

Ν 
ξΚζ. 



4Ὶ 

Χορ. 
ΕῚ Ὁ ΟἿ σ0ἉΝ 3᾽ ὦ» ε 

Οὐκοῦν δδ᾽ ἐξὶν αἴτιος καὶ ῥαδίως 
,’ὔ 7 » δὰ 

Παύσειεν, εἰ βούλοιτο, ταὺτ᾽ ἂν. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ὁ 
Πλ. ὅτι τί [δη; 

Χρ. ὍὍτ᾽ οὐδ᾽ οὖν εἴς» ϑύσειεν οὐν)ρώπων ΕΤΊ 

Οὐ βοὺν ον. οὐχὶ Ψαιςὸν, ουκχ, ἄλλ᾽ οὐδεὲν, 

Μὴ βουλομένου σοῦ. 

᾿Ωγήσεται δήπου 96ν. ἣν σὺ μὴ παρὼν 
Αὐτὸς διδῶς τῶρ γύριον. 

ΠΛ. πὼς: Χρ. ὅπως; οὐ 
ἔσθ᾽ ὅπως 

140 
ςτὲ τοὺ Διὸς 

Ἂ 
χῦθ "Ὅτι τί δὴ. Ἤχουν, πὼς ὧν τὰ τιαάσϑαι τὸν Δία 

πα βασιλεύειν 77 τῶν ϑεῶν παύσω: ἤγουν, πῶς ἄρδ, ᾿ διὸ τίνα 

τρόπον τοῦτ ἔλεξας. Ἐ 
᾿ , « “ ’ ᾿ Υ 

167 Θύσειεν.} “Ὅτε ἐπὶ τοῦ ϑυμιάσαι τὸ ϑύειν. 
[ΩΣ "“ ’ 

ἐπὶ δὲ τοῦ ψαισοῦ ϑυμιάσειεν. σοι τοὺ βοὸς σφάξειεν. 

δὲ ψαιτὸν, ἄλευρον ἐλαίῳ δεδευ μεένον" 
᾿ 

“ποπῶνον- 

10, “Ὅπως: οὐκ ἐσϑ' ὅπως. Τὸ πρῶτον ὅπως εἰ μὲν καϑ' 

ὑποτιγρῆν, γ8 νοεῖς, ἀντὲ τοῦ πὼς νσήσεις. 
ἀντὶ τοῦ ὅτι. 

145 ὃ Καταλύσεις, } Καταλύω τὸ ἀφανίζω, καὶ διαλύω, ϑ 

καὶ μεταβαίνει 
ποι 70 ὁ Φαάλαρες " 

λεικον. 
χαταάλυμα, ἥ ἀνάπαυσις. 

συντασσόμεεν γον 

Ω 

μετὰ αἰτιατικῆς, ὡς 

εἰ βούλεσϑε τὸν πρὸς ὑμᾷς ποπταλύσοιε πό- 

καταλύω καὶ τὸ ἀναπαύομοι ἀμεταβώτως, ἀφ΄ οὗ καὶ 

:) Α ᾿ 

ἐπὶ μέν- 

κυρίως 
ἠὲ ΩΝ 

κωτα χοήςεκως δὲ κοὶ τὸ 

εἰ δὲ κατὰ ὠπέφασιν, 

καντ' αν ὕϑα, 

145 Φήμ᾽ ἐγώ.) Ὅτε ἀνα βιβάζεται ὀξεῖα, πάλ ἐν ὀξεῖα 

ὀφείλει τίϑεσθαι" οὐ μὴν 

ν. τόδ Ψαιςὺν] ἘΣΧΡΟΜΙΓῸΣ 
ἰῃ Ὁ. 1) Ὁ. ἤγουν λαλώγκιον. 
Ῥω ᾿Τζαηρσίς ΟἹ. Μ. εἰ 1. 
ΟΥν. ἴῃ Λάλαγγες ὁοΧ (ΟἸοϑ59515 
Μ855. αα ΡΙυα “4’γἱ5ἐορλ. 
δαίη]1, Ψαιξὸν, λαλαάγγιον, 
(είεγα, απο. πὰ ἐδ νορὺ 
Ὠοίΐαί, “εοιιγδίμβ ῬΥδΘΟΘρΙ. 
Τη ἢπ6 νϑύβιιβ ἀγππάοϊ απο 
οομπδομὶῖς Ο. Ὁ. οὐδὲ εν. 

77 Τῶν ϑεῶν ΕἾ. τὸν ϑεόν" 
ἀπο το πδβθη, πΐ 88.15 
οομλοάϊ,, ἰδ Ψν. 160. 

περίσπω͵ «ἕνῃ ἡ ἄτοπον γὰρ, ὥσπερ 

ἕανοτο υἱδεγοΐαῦ σΟΙΘΓΔΥΤ. 

1) 4ἃ. Ἰοοίοηι. ! 
γη8 Νοεῖς  Ηαβεΐ Ποῦ 86]110- 

ποι Ο. 1) Ὁ. φγδοίθγιαδηι 
αποᾷ μῖ6 ἐρεῖς, Οἵ νοεῖταε 

ῬΥΟ νοήσεις, 

70 Φάλαρις} Ἐρ. ν. 5εα 
Ῥθ0]0 Ἰπίθρεῖαδ : ΕΣ καταλῦ- 
σαΐ με τὸν πρὸς ὑμῶς ὀρέγε- 

σϑε πόλεμον. 
80 Οὔτοι πον} Βδη. ν. 

55. ϑοαποθη!α Ππ]π5. δ) 
ΓᾺΡ α]α6, ρυῖαβ ν, 599. αἰ(6- 
την Ν εν 7.7. 

8ι Οὐ καινόν ] ἘΠ51 ΠΟᾺ 

- 
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΄ 

Τήν δύνωμιν, ἡ ἢν λυπῇ τ καταλύσεις μόνος. 

Πλ. Τ' λέγεις; δὲ ἐμὲ ϑύουσιν αὐτῶ; Χρ. φήμ᾽ ἐγώ. 
Καὶ νῇ Δός. εἴ τί δ᾽ ἐς ) λαμπρὸν καὶ κωλὸν, 

Ἢ χάριεν ἀνθρώποισι, διοὺ σὲ γίγνεται" 143 
“Ἄπαντα τῷ πλουτεῖν ᾿γοὶρ ἔσθ᾽ ὑπήκοα. 

Καρ. ̓ Ἔγωγέ τοί ᾿διὰὼ σμικρὸν ἀφγυρίδιον ὶ 

᾿ς Δοῦλος γεγένημαι" διο τὸ μὴ πλουτεῖν ἴσως. 

ἀνταῦϑα τὸ, φημ ἐγώ" καὶ τὸ χρῆς" ἔδρασε" καὶ τὸ δεῖν ἀττοω 

καὶ τὰ τοιαῦτα. αλλὰ καὶ ὅτε περιασπωμεένῃ ἐν τινε λέξει κεῖταξ 
μιονοσυλλάβως, εἰ μὲν πρὸ δύο συλλαβᾶν ἐξὲ τόνος, ἐγκελινέσϑω 
οἷον, 80 ΩΝ που σπουδὴν ποιεῖς, Οὐκ ἔς, πω τὸ πράγρεατο 
ἐν τούτῳ. ᾿ δὲ πρὸ τριῶν συλλαβὼν ἐςεν ὁ τόνος, ἄτοπον τὴν 

γε μα ῖνι ̓ἀναβιβάφιυ παὲὶ ὀξεῖαν ποιεῖν» ὡς ἐν τῷ, ἕνεκα σοῦ 

μιύϑους λέγει, καὶ τοῖς τοιούτοις" χρὴ γὰρ ἀπκένητον τηρεῖν τὴν 
περισπωρειέγην » κοὲὶ μοὴ διοὶ τὸν πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν κρότον, ἀτοπά 
τινα καὶ, αἰνιάρ μεοσία πάνυ καινοτομεῖν" ἔνθα δὲ ἀνάγκη τίς ἔα 
καὶ οὐκ ἂν ἄλ λως ἔχῃ ῥηϑῆναε, 81 οὐ καινόν ἐσὲ καινοτοιῆσαξ 
τε οἵην ἐπὶ τοῦ, μέμνηταξ μον, καὶ τὼν τοιούτων. ἄνευ δ᾽ 

ἀνάγκης τοιαῦτο κα’ γοριϑῖν9 οὐ μοι δοκεῖ λόγον ἔχειν. 

τάώγ7γ Διὰ μικρὸν ᾿ἀργυρίδι:ν. Καλῶς τὸ μοιρόν, οὔτε γὰρ 
πολυτίμητοι, οὔτε αἀξιόπετοι οἷ δοῦλοι. ἐξηυτέλισε δὲ ἑαυτὸν , πρὸς 
“τὸ ἐπιτυχε ἣν τοῦ σπκύποῦ. διαφέρει δὲ Π ἀ ἢ τῆς ἐγὼ τῷ τὴν. 
μὲν ἔγωγε ἐπὲ ἐρχῆς μόνον δυϑεσδων, καὶ ἔςσεν ᾿Αττική " τὴν δὲ 

ἐγὼ καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ »κροὶ μεταξὺ, καὶ ἔστι κοινή. τὸ δὲ ἴσως ἢ 

ν. χἠ Ἐ᾿ τὸ γ᾽ ἐς]. Ο. ν. τά47 Σικικρὸν) Οἰη1888, 
Ὁ Ὁ. ἘΥ͂ τό γ᾽ ἕνεσὶν ψεαῖϊα Ολνὶοηῖθ ρούβοαα Ὁ, Ὁ. 
Ὠ]ΘΙΣῚ ἰδσο, ἴ ν. 149. ῷῴα- μιιρὸν, Ῥογίπάθ δἂὸ 7δλοηι. 
σιν" Ἠ]Ο ἢ 18 μᾶο ρᾶγὶθ Ι εἴ Μαρ. ἴῃ Γοῦν, Α. Β. (γα- 
τί γ᾽ ἔνεςε" ἀπ πάχη ΠΗ Ἰαπώμν δὲν ΔΈΟΝ Σρμοικρόν γ᾽ 
μ6 σιυϊ]σαΐα 8ιιὼὰ σομἰθηϊ 18. ὠργυοίδιον οχιαὶ ἴῃ ΕἾ. οἵ 
Μοῦϑιι βοσπθηῖο Ο. 1). 11-΄ὸ.Ἢ δέν, σμιίαθ Ἃ. 1515. τπᾶ- 
ὈΓΑΥΙ5. Ραμ ἀογιηϊίανιϊ ; 16: πᾶ ψουϑίιαλ ἰδεαϊὶ ἀπ 
Και χαρ . « « - γένονται- {εχ]σοία Ῥαγίτοια, 

ν. τά ἽΔπαντα οἰς.7 Ἀά- 

Ῥὶοίαμ) οαριῖ νευβιι5. 1188} 
παροῖ ποίατπ Ὁ, 1) Ὁ, αττᾶθ ἱπηργοθεμι, πιᾶϊο ἰδηη9Π, οὐκ᾽ 
γνώμην 5 5ιλιΠοαῖ, ἀπκάαιερονο. 



40 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Χρ. Καὶ τὰς Ὑ᾽ ἑτοίφοας, φασὶ τὰς Κορινθίας, 
Ὅταν μὲν αὐτοὺς τὶς πένης Ζειρῶν σύχῃ;, 

᾿ "Ἂ ῳ ᾿ ᾿ 

890 διςχκτικὸν, ἢ ἐπίσης. τοῖς «ἀλιλοιρ, 

τοῦ γοῖρ, δ καὶ 

σολιλοῖς σῶν λογοποιῶν, ὡς ἐξετάζων εὑρήσεις. 

ἜΤ Ν δ Ὁ δὶ ᾿ 
“του οὲς τ αντε 

ἔδει" 

150 

Π ΝΜ, 
Ἔ Τὸ δὲ, γέ τοι, ἢ ἀντὲ 

ὔ 

κρεῖττον. εὕρηται δὲ καὶ ἐν 

δύ Λεβάνιος γάρ 

σὺ δὲ οὕτω πικρὸς, ὥςε καιροῦ παραπεσύντος ἐτεκιωρήσω. 

᾿Ιούλεεος Ἴ: τος τῶν μὲν ἄλλων γοώμματα ἐκόμισε, πωρὸὼ" σοῦ δὲ 
χ σιγῆς αἰτίαν. 

᾿ ΄ 3 Ἁ 3 . 
τῴ Καὶ τάς γ᾽ ἑταίρας. ᾿Ἐπίσημοε ἐν Κορένϑῳ ἑταῖϊρας 

͵ "ἢ ΄ 
μνημονεύονται. Λαὶς, Κυρήνη, Λέαινα; Σινώπη, 

΄ 

Σ κενῇ ἡ 

84. Μυῤῥίνη» 
, ΄ - 

Στράβων δὲ ἐν ὀγδόῳ τῶν γεωγροίίῥου μένων εἶνωί φησιν 
2 -' Ἂ 

ὃν Κορένϑῳ ΑφΦροδίτης ἱερὸν, ἐν ᾧ πλεῖν ἡ χιλίας ,ἑταιρέδας, 
2 , φ᾿ -Ὡ 

οἰ ωσιωμένας τῇ Θεθ ,΄ σεροκεῖσθαι τοῖς 

ν. 160 Πειρῶν} Πηρών Δ. 
ἘΠ. πἴγααθ Β. Ο. γιδεγαί 
υἷος. δοιαίές 7) 6588 ΘΟΥΡΊΡο- 
ἄπ πειρῶν" ΠΟΩῸ6 Δ]1ἴΟΥ 1πη- 
Ῥγδβδϑμα ἔπ|ΐ τη πίγδατιθ {π|-- 
ἀϊπὰ Α. 1515. 810 εἴ ,5ι:τι2-- 

εἴας : ὙΥἡόῦϊΐο δοοαῖτ5 οδὲ 

Αἰροίεγμδ. Οοἴοσθα 1. (Ὁ. 

19). σεερῶν 1πίοτΡ. οἰ ΟΠ. 
μαρεὶ δἀβουιρίαηι συνεύων “ 
ποά ψευρηηὶ ΟΥδοοδο [|1η-- 

δᾶδο 14 6 μ. 15 60 Π]ΔΡ18 δὲ 

ὀρβουναπάιιπι., αἴ εἰν Ὦ 
ΙΓ. ἘπαϑΝ 7. 7761ι7-- 

οἱδ εἴ 7»}ὲκ απ ὲλ 50] δ 18 πὶ 

οἰϊασις. ΜΡ ΟΠΟΡΙΩ͂. πεῤὲ Σχ. 
Ῥ. τοί. Πειράω, πειρῶ, δ δῃ- 
οὶ τὸ κοινῶς συνεύω. ἴάδηι 1 

ἝἜκλ. Ὁ. Α. Πειερᾷ, ἐνεργητι- 
κῶς ἀντὶ τοῦ συνεύει. 8΄141}1- 

ἴεν Τ1Ποην. Πα. ἴῃ Πειρῶ, 
δὶ αποά 101 Ἰεραίτιν συννεύω, 
συννεύομαι. σύννευσις. ἴίϑοσ 
τὸ 1] η1τ|15 Δ] ηαἰν 58. ἔγ8τι- 

ἂι 11. Εχααάη5ϑ1πιοὸ «2267 
88 Ζλπμογαϊα. νι. Ῥ. ἰάτι. 
ῃ. 99. 

82 Διτακτικὸν) Μὰ χορο- 

- 
βουλομένοις, ἕκαϑον, τῶν 

51τι1, Ῥυδεθαπίο Αμδίογο, ΤΤῸ 
διατατιπὸν Βα, Α. ΕἸ. εἷ 

τΑμιβί, οὐἶπ8 νίοθ δισατικὸν 
ἀεάογδηΐ Οὐδίοῃ. εἰ 7 ογέμ5, 

απαπὶ 6)}118. νΟΟΔΌΌ] ΤΟΥ πὰ πὶ 

τιϑῖι8 ᾿δαἀβρευπαίαυ. δροίίοη. 
ἀὯἀθ ϑγηΐ. 1ττ.. Ρ. 261. ὑπο- 
τακτικὴν ἔγκλισιν Ὁ 411185. ἀρ- 

ῬΟΙ]ΑΣῚ δισακτικὴν ἰνδάϊέ: δὲ- 
ςακτικῷς “ηιοιν. 1 Βούλει. 

89 Λιεβάνιος 7" Ἐρ. τυ. ". ὃ. 

(εηίαναθ. Ὑνοἴῆδηδο. [θὲ 

ΡΓῸ Ἰούλιος α51 Ἰουλιανὸς, ᾿γὼ 
γράμματα γράμμα  1ΠΠπ|ὰ χη6-- 
115, ἢος οοπίγὰ. 

δά. Μυῤῥίνη, Σ κιώνη ] Ῥχγι- 

οὐοβ Εά4ά. μΒαδιιοσγιηΐ Πυῤῥένηρ 
Σ,κυώνη. ΝεΥα ΠΟΗΊΠᾶ ΠΟΒ 

Ῥόβιι π1586 Ταὶο θα Γαν, 4πὶ Ρδ8α-- 
10 9151} 1ατ]ὰβ οὶ ΠΙΘΤΟἾΓΙ- 
Ο0}15 ἀπαμδο νυαθοῖαθ ο01-- 

ΒΝ ΟΥ : νὸβ εδὲ πιδηϊδϑία 
ὁκ ἕοϊο “ἠἼλεπαοὶ ἸἰρΥὸ ἰοτ- 
ἰἰο οἱ ἀδοίμιο. Τ͵Ὰαρπ 41π86-- 
ἄδῃν ποθ Οὐουΐμί μι: ἰδηΐῃπι, 
ΨΟΥ ΠῚ 586 ΡἾτ8 Δί] 161}18 Ὑ1Χ6- 
γαῖ: δε οοπάιποΐαθ εοιοοξ 

Ἰυοα πΟὴ Τάχο μχιιΐαθαμῖ, ἴὰ 
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Οὐδὲ προσέν, “εν τὸν γοὰν  ἐσὶν δὲ πλούσιος; 

Τὸν πρωκτὸν αὐτοὺς, εὐϑὺς ὡς τοῦτον τρέπειν. 

᾿ 

ἀφικνουμιένων ὑπαγαγούσας, μηδένα μέντοι τῶν “ἢ βέῳ δεϑυδεν; 

“ων προσιεμιένας. ὅ3εν τὸ λεγόύμκενον πεπαροιμισϑαις 

Οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐς Κόρινθον ἔσϑ᾽ ὃ πλοῦς. 

85 Φωκίων δὲ ὃ περιπατη τητεκὸς ἐν τῷ ΤΠΡ τὴς Α Αμελϑεῖχε 
Δημοσϑένην ἱσορεῖ.. Λαΐδος αὐτὸν ῥιυρέας δρωχ εὶς αἰτησα μένης εἴς 
μισϑὸν παννυχέδος, οὐκ ὠνοῦμεαε, Φαναι, μυρίων δραχμῶν μετος 

μεέλειαν. περὶ δὲ Λαΐδος 86 ἐν τοῖς ἑξῆς ἀκ ιβέφεναι εἰρήσεταις 

᾿ 151 Οὐδὲ προσέχειν τὸν νοῦν.}] Οὐ κμιεόνον ὅτε οὐ προσδια- 

λέγονται, ἀλλ᾿ οὐδῥ ὃ 7 ὁρῶσι σχεδόν. 

182 Τὸν πρωκτὸν αὐτάς, } Πρὸς τὸ ἐρεθέζειν αὐτούς, ἄτοπον 

ν. 151 Τ]οοσέχεν  Ο.. Ὁ Ὸ. εγίραΐίοέζοα αἰἰδοὶρζέπα᾽ λαμ 
προσέχει. Ἰπίεσ ΨΟΥϑ118 αὐάῆα 8616 ἐργιοδείοπν ψέγει. (τι -- 
ἴ4}1 ἱπιουργοϊαϊίομε, προσκολ- (81) ΠΟΠΏ1145 δἰ: 0 μ68 56-- 
λᾷ αὐτῷ" ΥὙΒΟΘΠΊΙΟΥ Ἰπιᾶππ8β ν οπίπ8. ΤῊ. Βοϊπεβῖὰβ Ὗ. 1,9 
ἀὐρίαχίς: ψΟΥΠι, ϑϑαπθμῖι 1τ. ἢ. 127. ΤῬΛοοίοποτν .Ὀ6-- 
νοΥβιι τρέπει, 5810 Θηϊη δοἱ χεραΐοίἑοιπι, εἷδ ψιῖο (Οὐ οἰϊέιεδ,, 
Βουιρίπηι, Π0} τηπΐαϊαν, Ῥὸ- δοῦρα, νῦν ἰαπιοη ΠΑΥΤΙΠ 
ἴεγαΐ παι 58η6 Τηϑσηο 110- ΤΟΙ ῬΕ}1155111|τπ|8 7, υογι-- 
Π]π6 Ἰδοΐϊο ἴο]ογ 1115 1π- δέκ ἀὰ ὅου. ΗΠ. Ῥἢ. τι, τὸ, 
ἂς οομῆοι; 86 ἀπ ἰᾶποπ Ὁ. τό0. ϑοίϊϊοποπι ρυϑϑίη]τ, 
δα νυ]Ἱσαίδο 5ἰσ ποΐϊμχαμ αχρθ-- το οοἴεργθαι 1{Ππ|πὼ 1π161]1-- 
ἀτδπ ΒΟΥ ἀογοῖ, ΘΈΡΟΣ πρω- 8,88; ΟὨ] 8. ΠΡΡῚ σερὲ τῆς 
κτὸν Δἀβου τρίχα εϑὲ κῶλορ' γἱ- διαδοχῆς τῶν (ιελοσύόφων 1ϑ81ι-- 

ἄο 2 (απ. ἴῃ Κῶλος. ἀαπίην, 504 δἰίπιηχ ΔΡοΟ]] ΟΣ 
δι ΤΌ. προιαίηε: Ἢ λω.. ΕΟ ΆΣΘΙΙΟΙ ΤΡ θα, ΠΠΘΗΣ 

“ὠμανολτεδ ΘΟμλνθιηοταῖ περὲ 

τῇ οδὲ ἐπίσηρμιος, ργαθοίριία, φιλαδι Ρ. 4δγ. 1). Εξο ἈΔ81 
τεὖ πρῶτοι τεχνίταις. πρῶτον δάβας ἄθοοσπο; αἱ ἩΒΕΘΒΗ 

ἔλαιον εἴς. μδιέζαδοιιὶς ἴοοιβα 4115 ἰδᾷοσοηι ῬΒοοίοποιι Ρὲ- 
ἐδξ Ρ. 881. Δ. οΧ 4πο οἱ τὶ ραιοιοῦπι, οἱ ϑοίτοη]5 οἵι-- 

ἀερτγομηΐα βηΐ, απᾶ6 δολο- Τ[1|5 0186 Κῷ ΤΠ Ἀμμ εἰσεις 
ἤίαβίεβ σοιηπιοπιογαΐ, ξδολ!6 Δαάς .. .4΄. δ αϑροϊὲ Οαϊαϊο-- 
βιιδρίοου δ θοὰς ΙΒ] ἀραιὰ 8118 τ μῆνμῆ ἀνὰ ΔΒ ΟΣ 

ἢ ᾿ 

φρωτη ἑταιρὶς ἐν ΚΚορίνϑῳ" πρώ- 

διχαδοηεην Ἰαϊενυοὶά!556. Ὑι4, 111. 6. τ1- 
Ζεποῦ. Ο. ν.᾿. 37. εἰ ϑολοί,. 86. Ἐν τοῖς φἰΠ] Ῥδι]ο 

85 Φωκιών] Οἰοἴϊιις οαπ-ὀ ἰμπΐενιμϑ δὰ ν, 179. 
ἄοπι Ἠϊδίοτ απ Ῥϑίθσθηϑ ἢ... 87 ὋὉρῶσι) Τη6]Πρθ, ἀπα- 
ο. 8. ϑοίϊοβομα γοοαῖ, δι. 8ὶ βοχϊρίνιηχ εϑϑεὶ προσορῶτι" 
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Καρ. Καὶ τούς γε παῖδας φασὶ ταὐτὸ τοῦτο δρῶν, 

Ου τῶν ἐρωςῶν, ὠλλοὶ τοὠργυρίου χάριν. , 
Χο. Οὐ τούς γε χρηφοὺς, ἐὠλλὰ τοὺς πόρνους᾽ ἐπεὶ τξς 

Αἰτοῦσιν οὐκ ὠργύριον οἱ χρηςοί, Καο. τί δαί; 

δὲ τὴν γυναῖκα τὸ ἔμπροσθεν μόριον ἐπισείειν. Σφόδρα δὲ 
88 ἄσχημον ἐγκρούειν τῷ πρωκτῷ. ἔ 

1θ" 
οὗ μιοιε ν 

ἥ [δὲ 
τὸ μεϑ᾽ ἑκεσέας. 

ὙΤ 2 δαί 1 Σύνδεσιμος ἐρωτηματικός" 

δι ϑογγογρωφεῖται. 

159 Περιπέττουσι. 1 Διὰ τὸ 

ὃ αὐτὸς 8090 Θεσμοφοριαζούσαις " 

νυ. 155. Ταύτο σοῦτο)] Ο. 
Δταμᾶ. τοῦτ αὐτὸ, νψΕΥβιι 
φαπ ]αΐο: Ρ6}ι5 Ὁ. 1). ταὺ- 
τὸ β8οι παρεῖ, οπἱ ἰδιηθ 
ψοϊαὶ 1 υ ΡΓ οἰδηλοη 11 81-- 

ῬΟΥΒΟΡΙΡΙΐ ., τοῦτο. 

ν. 155. Πόρνον:)] Μαῖο 
1). πονηροὺς, οἵ γϑηλίοηίθ 
χτηξίτο. 

τοροϊοπάπιη ΕἸ ερελσισι. 
ψΕΥΡθῸ πρὸς, (ὁ πὸ βοποῦθ 
ῃοϊανι «1. 7 αἰό. τη Νοί. 

Ἀατιδδαο. δἡ ΤΠΆΡΡΟΟΣ. Ὁ. 
2585. 

88 ᾿Ασχημον] ἘΜ4, ἀση- 
μον" οδπάδι απο ἀδἸ ΟΠ ο πὶ 

ΟΡβεγσνδνεχαΐ 15. ΟΧΘΠΊΡ]ΩΥῚ8 

51 ᾿τπᾶΥρῖηο Λμδέθγ 8; 1Δ46ο0- 
46 χη π8 ΤΕΡΟΠΟΡΘ ἀπρι8- 
ἢ Ὁ ὦ, 9.0. 86 ν᾽’ 

155. ἰα16 ϑοποίίοα. Ἰοσιίπυ: 
Ἔνταῦϑα διασύρει τὴν τῶν Αϑη- 

πλὴν ὅτε τὸ μὲν αὐτὼ τὸ ἁπλῶς ᾧγτῶ, 

ἐ 

Αἰχοῦσιν] Αὐτοῦ μαι τὸ αὐτὸ, ὥσπερ, ποιὼ καὶ ποι 

τὸ δὲ αἰτοῦ με 

δι δὲ τὴν ἑἕκτασιν 

τῷ προσϑέτῳ κοσμεῖσϑαι κόσμῳ. 
ὃς ἦν περίεργος αὐταῖσι τῶν 

γαίων πμαγωγὴν. ὃ ὅτι οὖσαν (ἤσων) 

ἀρσενοποῖται κοὶ (φαῦλοι. 

ὅ.. Θευμοοφοριοζούσαις ] ΑἹ 
εἰ ΕἸ. Θεσμκοῴόροις. (Οὐ δἴογζο, 
πὶ Βαβιίθομβὲ ῬΡδοίαι, τηπ-- 
ἴαπίϊ οδέοιρογαγιιπΐ “ογέωδ 

οἵ Ατιδίογμδ. δ1 Ῥδπο οεαβϑιΐ, 
1905. νυ 818. ( ὈΙΠΟΥΆΙΣ ΠΎ1ΠΕ1 
ἸΔ Οσι ψοβίσα ν]άθοῦ 
ἈΒΉΟΒΟΘΥΘ) οχ ᾿ΠΠποϑιορπο- 
γα 818. ΒΘΟΥ15. 6556 5811- 
ἴο5 ογρογίοῦ ; πᾶῃπι] 1 68, 
ἄπδηι παρθηιμ5, 1ἀΡτι}ὰ Π1}}} 
οχίαϊ βιῃηἶΐο: 71 ϑδιορλατγῖιδ 
απο Ἱπά. ΓΠε8. π΄ Περιε- 
σέττειν, Τὸ Ὥοπ Θχδμπδία, 
4πά491 ποίϊ ἀνδηγλ115. ρᾶγίοπ-- 
αι θοη8 Πάθ ργοροημ, 6Χ- 
Ρ]οαίαιιΒ ροβίουϊονα, (Ὀηυῖς 
αρροϑδε εετϊ5. διφογζεην Ογ νέην 
{ιεγρεἐαληογν ψεοἰαγνξ, δοῖεν (0-- 
γα ἀρροοίέίέϊα δέ ἐρηοοῖ-- 
παπίμγ. Ἑαϊοοῦ δα πάη τη1}}Π} 
ἨΔ: ΠΟάΠ6. ΘΙ] ΨΕΥΘ118 
οοχημιοῦθ 5815 οσροάϊο, πθὺ 



5" 

7 ἀπὸ τῶν ζύμῃ τὰ 

καλυπτόντων τινά. 

σον ἄρτου μειγνῦντες 

ν. 157 Θηρευτιπκοὶς) σ, δ αἱ. 

ϑηρευτικούς. Βαά, τοοίδ οοπ- 
δοηὶιὶ Ο, 9. εοὔπὶ 1ςἷα ἐσ τ 

ΡΙ]Ισαίομθ, κινηγετικος ῬὈΓῸ 
κυνηγ. 

ι 

586, 4πουϑιπὶ βρεοϊεηΐ, εχ - 
Ῥίοσγαίαμα. ἤαρθο:; ῃ181 αποά 
δΒΡΙΟΕΙ ἐδ Π}., 11: ὈΥ118ἃ 
ῬΙαΐ εἀϊίῖομπα ααοάάδηι ἃ] 1π4 
νίοθ ὀνόματος [556 νορᾶθι-- 
Τὰ, οἂἱ ᾿αθο δαἀποίαξιο, δά 
Ῥγπα ῬΙπΐαπι ΡΕΥ 68, 
αρῖς Ταβροπαοχῖῖ. Ψιάομάτιι 
Σπίθγιηι, δὴ οΟἸ]οοδίϊομθ νδ- 

τίαία, ᾿ααοά τοιηϑάϊαπι δά 
εχίνοαπάδμ ΟΠ] όσα ἀἸΐ- 
Ποιι!αῖοαι 886ρ6 οοπάποϊ!, 

᾿ΒΟΠΉΙ}1) ῬΧοΙβοψ δῖαν: Περι- 
πέττουσι γγὲ τοῦ περικαλύς- 

πτουσε τὴν ἀσέλγειαν, Τὸ δὲ 
περιπέττειν ἥτοι ὠπὸ τοῦ ΘΑΡῚ 

πετάσματος εἴρηταε διὰ »ὸ τω- 

᾿προσϑέτῳ κοσμεῖσϑαι σον προσ 

“σα ΟΙ ΟΥΤΟΣ 

Φορημιώτων. ὅσαι, ἔτι περιπέττουσιν ἑαυτὰς προσϑέτοις, 
πέττουσιν ὠντὲ τοῦ, περικαλύπτουσι, τὴν ἀσέλγειαν. 
δὲ, τὴν τοῦ ἀργυρίου ἐπεϑυκοίαν, 7 τὴν τῆς, αἱ ἰτήσεως τοῦ ἄργυ- 
φίου. τὸ δὲ περιπέττειν ἦτοι ἀπὸ τοῦ παραπετάσμιατος εὐρηται, 

ἀλφιτα περιλαριβανόντων, καὶ τούτοις ἼΣΟΙ, 

εἰώϑασι γὰρ τὰ κατα. μειπιανόμεενο αὐ ἑκά- 
σοιεὴν ἄρτον. 

ταχρῆσϑαι τῷ ὀνόματι τοῦ ἵππου εἰς τὴν μοχϑηρίαν. 

49 ͵ 

Χορ. ἱοὸ “μὲν ἵππον ἀγαθὸν, δ δὲ κύνας ̓ ϑηρευτικάς. 

Καθ Αἰσχυνόμενοι γοῖρ αἰργύριον αἰτεῖν ἴσως, 

Ὀνόμωτι περιπέττουσι τὴν μοχ,ϑηρίων. 
Χο. Τέχναι δὲ πᾶσαι δια σὲ, καὶ «σοφίσματα 1όο 

Ἔν τοῖσιν ἀνθρώποισιν ἔσ δ᾽ εὑρημένα. 

[ 

ἤ περι- 
Διοχϑηρίαν 

ὑκεῖ οὖν ὅτε εἰωϑασι κα. Ὁ 

1τθο Τέχναε δὲ πᾶσαε διὰ σέ.] Οἷον μηχαναὶ, πλοίων 

5 

ϑέτοις" ἢ ἀπὸ τῶν ζύμη εἴς. 
ΠΙᾺ οονίθ μοχϑηρίαν δὲ χΣ  τ 18 

σοῦ ἀῤγνυρίου ἀϊνεχδὶ 5δαπὶ 
ΘΟΠοΙἸϑίδο 40 ἰδίο, 4] μι - 
χϑηρίαν Ἰαϊογρτοίαβθαίτιν ἐσέλ- 
ψείων, 58 Π 16 ΠΕ15: ν1ἀ6 ,ϑ2ε2-- 
αἴαμν ἴπ Μοχϑηρίωα. ϑουῖρϑὶ 

ΕΟ σεριπετασκατος ποίου 

ἐΡῈ ἰδαίἤιῖο δὰ ἢ. Θ. ". 732. 
. 32. τὸ κι τοὐξέτοισχεβρ. ὅπερ 

δ ΠΑ ει παραπέ ἑτασιμεοι (ἢ π. 
ἢ νηΐ 969. ) λέγει, δυνάριενον,: ὡς 
ἐξὸν ῥηϑήναι καὲ περιπέτασμια, 

ς δὴλ οἵ ὃ ἐξηγησάμενος παρ᾽ 
αὐτῷ τὸ, ᾿Ονόμωτε περιπέττουσε 
τὴν μιοχϑηρέαν. ἴη Ο, 1. 
ὀνόματι, δἀδουϊρίππι 1ηνοηΐϊο; 

ἵππου 7 ἄλλου τινὸς καλύπτου- 

σε τὴν κακίαν. Ἷ 
80 Δοκεῖ οὖν οἷο. 1 “ωΐξώω, 

ἵπ Περιπέττειν Ροβὶϊο “γ͵5ίο-- 
Ρλαπῖς ΨΟΥ8Π Δα) απρ 1: του- 
πέσιν, εἰώϑασε τῷ τοῦ ἵππον 
ὀνόματι καταχρῆσϑαι εἰς μιο- 

χϑηρέαν" οἴου δ οὐαπίηο ρχδο- 

Ὧ 



ξο ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ὁ μὲν γὰρ οὐὐτῶν σκυτοτομεῖ καθήμενος " 
Ἕτερος δὲ χαλκεύει τις ὁ δὲ τεκταίνεται" 
Ὅ δὲ ἀρ ήλμ γε, χρυσίον παρὼ σου 'λαβῶν. ' 

Ὁ δὲ λωπὸο ὑτεῖ Ὑ8 νή Δί᾿" ὁ δὲ τοιχωρυχεῖ. τόξ 

« » . 

ματασκευκί. Ἔ Τέχναι λέγονται τοὶ τῶν ἀνϑρώπων 91 σοί σμοις 
. ι , Ὁ 

τὰ. οἷον χαλκευτικὴ, τεκτονικῆ, καὶ σαι ἄλλα: τοιαῦταις 
“Ὁ νῦν δι Σ ᾿ «ες ᾿ ᾿ «ς δόλα ΟΣ ΥΝ ἡ Π μ ω 

ἐχνὴ λέγετοι καὶ ἡ μηχανή, καὶ ο ὅολος, ἀῷ ἧς καὶ τεχνε- 
ΕῚ ᾿ : Ὁ ι ΝΣ Ν ΑἹ 
ὥμιι ἀντὲ τὸῦ δοχιεύομαι, καὶ μηχανῶμαι. σοφίσματα δὲ ὃ 

κ ΄ ΄ , 

τὰ διὼ λόγων μαϑήματα παντο. ΄ 
ΕΥ̓ Ε ε , χὰ 4 ἈΝ 7 

ιθ6ι Ἔσϑ'᾽ εὐρημένα.] Τὴν σύνταξιν σρὸς τὸ οὐδέτερον 
-Ὡ 3 δ) Ν , δ . ς ; «- ᾿ , 

φελευταίον ὠπέοωκε" Ὁ λέγω 967, τὸ εξυρημένος πρὸς τὸ σοίδί- 

σματα. 
΄ 39 ᾿ Ὁ Ἧ 

166 Κναῴεύει.} Αττικὸν μὲν τὸ διὰ τὸν κ, κοινὸν δὲ τὸ 
Α -" ᾿ 3 ᾿ -“ , 

διὰ τοῦ γ. οἱ παλαιοὲ δὲ ᾿Αττιποὶ διὰ τοῦ κ, πνάφος.. 
ΕΣ -" - ᾿ . 

δἀἰκανθῶδές τί, ᾧ ξύουσι τὰ ἱμάτια. 
ι ᾿ Φ Κ ι ν᾽, ΝΕ Ν - ἃ ᾿ , ἿΝ 

παρὰ τὴν γνάψιν. Κναίῥενς μὲν παρὰ τὸ κνῶ, ὃ σημαίνει τϑ 
ξύω. οὗ Ὅ μηροτ" 

5 

᾿ 
ἔς, δὲ 

͵ νι κ - 

οἱ δὲ νεώτερο: δι τοῦ 7 

Ἐπ ει νι ᾿ δ᾽ 3, Ὡ Ἂ 4 

- σι ΎΞΚΟΣ 2. τυ ϑῸΥ 

Ἐνύοῃ χαλκε" - --;- τ 

Υ. 164. Χρυσοχοεῖ γεῖ Κα- 
δίθγιδ᾽ ΘΧρΡΙθηάο ψουβαὶ 46- 
αἰ, χρυσυχοεῖ τις" επέ- 
ἤδίο, Ἰ.Ὰ 101 ἱπργ] 18 164ο-- 
60, νιάεραίαν θἱθσθηΐ 8, 
χρουσοχοεῖ,, τὸ «ρουσΐίον οἷο. 
ῬΥΙΟΥ 8018 αἱ οοπ]θοΐα-- 
Τὰ: ΔΙ[671 βαβγασαϊσ ὩΟῚ 
ἘΔ. ἰδηΐοπι Ελγγοᾶμα, 564 
εἰ Ὁ. Βοα]. Ῥυδοίῃ!!: ἰδπιθῃ, 
Χρυσοχοεῖ γε, ἀποά ΕΠ Ομ15 
ΕἸΟΥ. ομ]α8 ἁποίογιαΐθ ρμᾶ- 
ΤῸΠ1 ΔΙΌΣ πιονόγοῦ, [εοίϊο- 
ὨΘΠ 1ϑΐδηι δαἢγπαγεηί σοασᾷ, 
Μαῖϊο. εἰ Ὁ. Ὁ. ΠΙμὰ γὲ πο 
51π6 οι “απ 168 στοϑροῖ!- 
ἔπ νἹἊ6}018.Ὀ. Μοάο 6.1)0. 
σεκτένεταιί. 

ἰδυ }15818, δεῖ ἡποὰ 1 5Ππ0Ὸ 
Ἰρχο ὥοὸμπ Ὑερεχῖροῖ,, δἰγθ 

ἀεῖευυτα5. αἰ ποι ἰαΐ6 Ἰοοΐ. 
Ηδεο διΐθη 1ρ88 δ5π| οὁ}- 
Βοτᾶ., οἱ οογίς ἀοοϊαγδηῖ 
ῬόΓΙ1886. απιαδάδιη,, τιπᾶθ΄ 60- 
τη Ἰπίο!]οοἴπ5 Ρορεπάοτγι- 
Αἱ τοβριοί αν δα ἐπηόπορνος 3 

η1 Σοφίσματα 1 ἤιυνοπέα: 
βεὶ αρίϊαβ βούῖρι ροΐποναὶ 
ἐπιτηδεύματα, ἴποο ϑοιμοϊιοπ 
1. Δ, πιϊ]τιη, οχ ἤτπᾶ [ά- 
γλθι δα]θοὶ ἴῃ ἢπθ σαντα " 
ΡΙῸ μιηχάνομαιε Ἐ34. ἘῚ. εἰ 
Β, προῖΘ Ῥὼὲν δῇ. Κα χα 
γῶ μεοε. ὸ ἢ 

92 Λέγω} ἴτα τεροϑαὶ ργὸ 
λέγε Ῥτίοσθπι 164, γοέεϊέ, 
ἐπιψιίαπι,,, εὑρημένα αὐ πριι-- 
ἐγώυ Ργονέσπιεην σοί ἐσμεοάτοις 

1...Δ, 688: οὗ Ὅμηρο:} 

τοϊϊάο ἔοσὸ δος -εαἄομλ 

“ΞΖ... 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. - ΚΙ 

Ὁ δὲ κναφεύει τις᾽ ὃ δὲ “πλύνει κώδια" 
Ὁ δὲ βυρσοδεψεῖ Ὑ" ὁ δέ γε σιωλεῖ κρόμμυα, ἡ 

Ὁ δ᾽ ολούς γε μοιχὸς διοὺ σὲ που ΟΝ ὈρῚ 
Πλ. Οἴμοι τάλας. ταυτί μ ̓ ἐλανϑανεν πάλαι. 

τὸ λαμπρόν. 

1608 Παρατίλλεται. Τ 

Χρ. Μέγας δὲ βασιλεὺς οὐχὶ διοὶ τοῦτον κομο; 170 

γναφεὺς δὲ παρὸ τὴν τοῦ ᾧαρους γνάψιν, ἣ ἥτις ἐξὶ παρὰ τὸ γάνος, 

ἜἜϑος ἢν τὸν «λύντα μοιχείας παραὶ 
τίλλεσϑαι, “να δοὺς ἀργύριον οἱ ποινὴν λυϑη. 

οὖν. 'διασείεται,, τὰς τρίχας τοῦ πρωπτοῦ τίλλεται" 

παρατίλλεται 

αϑ τῇ γος 9 
ὥρισο δίκη οἷς μιοεχοῖς πένησιν» ἀπορα(βανίδωσις κοι παρωτιλιμός. 

οἱ γὰρ πλούσιοι χρήματα παρέχοντες ἀπελύοντο. παρατίλλεται 

οὖν ᾧῷησε, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαει χρήμασι λυτρθῦθει τὴν πυγήν. 

δημοσίᾳ γὰρ ταῦτα ἔπασχον. 

170 Μέγας δὲ βασιλεύς. ἢ [χ 

οὕτως Τὸν τὼν Περσὼν λέγει" 
γὰρ ἔλεγον αὐτὸν διὰ τὸ πλείονι δυνείμεει χρῆσϑαι Περσιεῇ 

Κομῷ δὲ εἶπεν, τουτέςε, σεμενύνετοι τῇ περιουσίᾳ τῆς ἀρχῆς 

ἀπὸ τῶν μιέγα φρονούντων τῇ κόμῃ. 

ν. ̓ Ε6 Ὃ δὲ κναφεύει τις] 

πο. οἰϊαῃι. τὰς {πους Ἔχρε!- 
Ἰοπάτιη, 51 Ὁ. 1). οἱβο- 
αυαγ}5: Ὃ δὲ κναφεύει γε" 
ΔΡΟΒΙΓΟΡὮΙ ἰαπίτιη ορ6 ΡῈ πα 
γηθίσο οοπϑαϊθίμν: Ὃ δὲ κνα- 
Φεύει γ, δ δέ γε πλύνει κώδια, 

Κναφεύε; Ἰπίον γ υβῖ15 ΘΧΡ]1- 
οαΐ, βάπτει ἢ λευκαίνει" τ0ὲ5 

χωρυχεῖ, τρυπᾷ τοῖχον. ΜΟΧ 
παρατίλεταιε" ἴππι γοοΐθ ἐλαν- 

ϑανεν, τι Αἰμδέογ. Ῥγὸ ριῖο- 
ταμι ᾿Πἀά. ἐλάνϑανε. 

ΨΕΥΡῚ5. ἰοσππίθν ἀρταὰ 27α;- 
Ῥοογαΐί. ἴῃ Γναφεὺς, «οἱ ϑιέα. 

ἴῃ. Κνάφος, Κναφεὺς, «ποντηι 
ὉΡ6 βοὴ) ἀράπιπι [μ11 ραποᾶ9 
ΘΟ] 1αβα6 6 5688. Θχρτχρα- 

. φυσά πη οπποίΐϊ5 Βα. 

ΤΟ: ΟΧ [10 ἔοπίς δ ἀουνὶ- 
γανιὶ δι πιοίορ. Ῥ. 551. ΤῊ 
ἤπθ ῬΓῸ γάνος Ὁ γοινὸν 
Δἀ]θοῖϊνθ: αποι 56115. ρ]αοοῖ; 
804. δίδου) οϑὶ ξοαποῃίϊο- 
115. 1|5118. Γνάπτειν ΔΓ ἴρηλ 

ΓΠΟΥΙΡῚ ἃ γάνος, ποίι ἰπέογοοάο, 
«π|π ΡχῸ Τα 11} Ογαχηλπηαί 1-- 
ΟΟΡ ΠΉΘΘΟΙ ΘΟΠΙ ΠΟΙ ΐΟ 
εχρίοάαίπυ. 1)6 σοπχμιία- 
ἰϊομο τῶν 7 εἴ καὶ ἴῃ [ιΐδορ 
νοοῖΡτιΒ εσὶ δὰ Τποίαρ.. Δ, 
Φων. ρΡ. 86. 

οά Ποινὴν ἢ Τία τοβηχί. 
εὐδά 

ποινὴ ς, ϑουναίΐπιπη ἃ δε, 756: 

ἐξίο δὰ Τ,.. ΑΛ, ρ. ἀΔθά. 
ἘΡῚ ϑελοζαςέαε Ἰοοτιγὴ Ρτοξ 

Ῥοβειῖ, Ἐχο, ες Δοοῖῦ ἢ): 

Ὦ 2 



ς 5 ΛΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Καδ. Ἐκκλησία δ᾽ οὐχὶ διὸ τοῦτον γίγνεται: 

Χρ. Τί δέ; τῶς τρρήρεὶς οὐ σὺ σληροῖς 9 εἰπέ μοι; 

171 Ἐκκλησία δέ. Ἵνα πόρον εὕρῃ χρημάτων. ἐκκλησιά. 
ὥμεν γορ ἢ τῶν ἰδίων τὶ σῶσαι βουλόμενοι, 7 τῶν ἀλλοτρίων 

σφετερίσασθαι. διαβάλλει δὲ τὸ ἐπὶ 95. Φιλονεικέῳς τῶν ᾿Αϑη- 
ναέων τριώβολον. 

Ι 
172 τὰς τριήρεις. Οε γὰρ εὔποροι τῶν τριηραρχῶν πλεῖος 

νας ναύτας ἔτρεᾷον, καὶ διὰ τοῦτο ἐπλήρουν τος ναῦς" οἱ δὰ 
πένητες οὐδαμοῦ. 

172 Τὸ δ᾽ ἐν Κορένϑῳ.]} 96 Ὡς τῶν ᾿Αϑηναίων δ ἑαυτῶν 
. μιῇ βουλομένων ἘΡΛΕΜΕΡ πρὸς Κορενϑέους διὼ τὸν κένδυνον, κει- 

σϑου μένων δὲ ξένους εἰς τὸν πόλεμον καὶ τρεφόντων αὐτούς. τοῦὺ- 

το δὲ ἐν τοῖς πολλοῖς τῶν πολέμοων διεπράττοντο. Λλλως. ὡς 

ἡ ξενικόν τί ἐχόντων Κορινθίων, καὶ οὐχ ὡς ἰδίως κατοὶ τὸν 

δὐθι τοῦτον " δῆλον δὲ ἐκ τοῦ ἐν δευ: ἐν φέρεσθαι, ὃ ὃς ἐσλίθθθον 
ἐδιδάχϑη ὑπ᾿ αὐτοῦ εἰκοσῷ ἔτει ὕσερον " δὲ μὴ, ὕπερ εἰκὸς, ἐκ 

τοῦ δευτέρου τοῦτο ᾿μετήνεκται. ἐκεῖ γὰρ ὀρϑῶς ἔχει. ἤθη γορ 

δ Κορινϑιακὸς πόλεμος συνέξῃ τρισὶν. ἤ τέτρασιν ἔτεσι πρότερον 

στοῦ ᾿Αντιπάτρου, 97 ἐφ᾽ οὗ ἐδιδα χϑη, καὶ τὸ συμ μιοιχερὸν ἐπα- 

νήϑροισο ἐν Κορένῳ" πὸ δὲ Λακεδαιμονικὸν, ἐν Σικυῶνι. Δλλως- 

μετὰ τὸν πόλεμον τὸν ΠΠελοποννησιοι κὸν» αὐτοὶ οἱ σύμμαχοι τῶν 

Λακεδοιιμεονεων 93 ἐκρότησαιν πόλεμον κατ᾽ αὐτῶν" ,συνέβαλον δ 

αὐτοῖς Αϑηναῖοι, »κοἱὲ ἔσχον τὴν Κόρινθον ὁρμητήριον, εἰς ἣν 

ἔπεμψαν ξενικὸν σράτευμια, ποὲ αὐτοὶ ἔτρεῷον αὐτό. τοῦ δὲὸ 

ν. 171 Γίγνεται ῦ Ο. ὉΌ. 95. Φιλονεικίᾳ} Φ,λοδικίς 
ψίνεται. Ἐκκλησία ρεγρεσαπι δϑιμεξα. ἴῃ Ἐκκλησίαν" ργδοῖε- 
ΧΡ Ισαΐαν 60 ἴῃ ΠΡΥῸ ἡ συν- τοπάπιιη νἱάθισ. ὙδΟΙ]]αὲ 
ἔλευσις κριτῶν. ; ἕδη οΥαΐο ταθοα: ἰδ] πὶ 

ν. 172 Πληροῖ}] ἘΕἹ. οἵ ἴπ πιόάμππι ἔμπογαι  βουΊΡοη- 
Βοπεά. [απΐὰ6 δά. Δ. 1δάο. ἀππι: δωβάλλει δὲ ἐπὶ Φιλο- 
ὙΠΠΟΒ6 συμιπληροῖς, Θ᾽, 5661. νεεκέζ ψ6], φιλοδικίᾳ τοὺς 

νυν. Ο. 20. Τὸν δ᾽ ἐν Κ᾿. ᾿Αϑηναίους καὶ τὸ τριώβολον 
. αὐτῶν" ΠΤ ΠῚ 56 πίθη!14 

γπιᾶδο. Ῥ. 437. δώσει ἸΠαρσώνδη)᾽ «πὶ θηβάδην 8η118515 Τδοῖα [πὸ- 
ποινὴν ὧν ἔδρασεν ἑκατὸν τὰά- γἱῖ οὐδοινίον, Τριώβολον ἐκ- 
λαντα ὠργυρίον. ϑεαπρηϊϊα κχλησιαφικὸν οἴ δικασικὸν, 46 
ϑιμἑάας Παροὶ τη Παρατίλλε- ὅἧπὸ πίγοαιιο ἰχδοίϑμιιπι δ 
ται, ΨΟΟΙ]18 δοϊαπλ δἰϊηποῖ, αὐ ν΄, 229. 
ΠΟ 86η81 ἀϊγεῖβα. 

! 

»Ὥωσ “- 
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Καρ. ἮΝ δ᾽ ἐν Κορίνθῳ ξενικὸν οὐχ, οὗτος τρέφει: 
Χρ.. Ο Πάμφιλος δ᾽ οὐχὶ διοῦ τοῦτον κλαύσεται; 

σρατεύματος ἦρχεν ἸΙφωιράτης ὃ “ρατηγός. ; τινὲς δὲ φασι Κοριν-" 

ϑίοις ἀδέκου μένοις ὑπὸ Λακεδαιμονίων συμμάχους πέμψαι ᾿Α3η- 
ναΐους, καὶ ἔτρεζον Κορένϑιοι. Φασὲ δὲ αὐτοὺς ὑφορω μένους 

᾿Αϑηναίους ξενικὸν τρέφειν συμμαχίας χάριν. ἣν δὲ καταςή- 

σας τοὺς ξένους ἐν Κορίνϑῳ Κύνων ὃ ᾿Αϑηναίων ςρατηγὸς καϑε- 
λὼν Λακεδαιμονίους. ὅπως φυλάτ τοι τὴν ἐίροδὸν αὐτῶν. Ἄλλως, 

99 διπλῶς ἄϑδεται ἡ ἱςορία" 7 ὅτι Κορένϑιοι Λακεδχιμεονέους ὑφο- 

φώμεενοι ἐμιεσϑοῦντο τινας τῶν ᾿Αϑηναίων εἰς τὴν αὐτῶν φυλακήν " 

ἢ ᾿Αϑηναίους ἐφοβοῦντο, “να μὴ ὑπ αὐτῶν Φυυλαγωγηϑεῖεν, καὶ 

Νὰ τοῦτο ξένους τινὰς ἐν Κυρίνϑῳ ἔτρεῷον, ἀσφαλείας ἕνεκα. 

17ζ6.. Ὃ Παριῴελος δὲ. Ὅ Πα μεφιλος οὗτος καὶ ὃ Βελονο- 
πώλης , ἀμφότεροι δανεισιαὶ ᾿Αϑήνῃσιν. ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν -πλουτοῦ- 

σιν, εἶπεν οὐχὲ κλ αὐσονται 5 Ο Πάμφιλο ος δὲ δημαγωγὸς ἢ ἣν 1 οἵον- 
εἰ. πολετευύμεενος, καὶ ἔπλεπτε τὰ τοῦ δήμου, ὡς καὶ Πλάτων 

Φησὶν ᾿Αμφιαράῳ. καὶ νὴ ΔΕ εἰ Πώρμφι)ό ὃν “γε φαίης κλέπτειν 

τὸὰ κοινὸ, ὥμα, τε συκοφαντεῖν. ἐπὲ κλοπῇ τῶν 
δημοσίων χρημάτων ᾿ ἀϑρόως ἐξέπεσε δυμεευϑεὶς - ταύτην. δίκην πε- 

σιονϑώς. τινὲς δὲ τὸν Βελονοπώλην παράσιτόν φασι τοῦ Παρμφέ- 
λου" δυετυχοῦντος οὖν τοῦ Παροφέλον ἀνάγκη καὶ αὐτὸν συνδυςτυ- 

οὗτος οὖν ἀλοὺ 

χεῖν αὐτῷ. 

426 Ὥς τῶν ᾿Αϑηναΐων οἰο.7 

Ἐχ δἀποίαίίοπο ἰοΐα π1}}}} 
δἰτια αἰιᾶπὶ ΠδθῸ ῬΥΪΟΓΔ τι8-- 
46 διεπράττοντο ͵ϑιιμζαάαβ ἸΏ 

Τιοχιοοῖ τοί! ΐ, Τογηα ἰδη- 
ἴμπι ογαί!ομβ πα δία. 

9ο7 Ἐφ᾽ οὗ] πα. ρυῖ- 
βοάγιηι [4 4. ὑφ᾽ οὗ Βοπο οοΥ-- 
γεχῖΐ Αἰμδέθγδ, πθαᾷαθ ΠΟΥ 
δι.) οέδξτδ.. 186. «1. ὁ: τι. 
Αποίοῦυ Ἀπ ϑόμῸ 1} ρυῖ- 

᾿ς χήτη ] αἰ ΡΥΔΘ πιαπῖρτι5 
ΟΒΑΡεΡραΐ, ρυοχίιηβθ βθαμοπίβ 

᾿ ΒΕΟΙΙΠ6 ΤΠ}. 

δ ν 98 ᾿Ἐκρότησαν] ΨΜεχιιπι οδὲ 

25. Οὐαϑακδοστιν 1. «“Ζ9}|}1}όγι. 
τΥ. Ρ. 182. ΔΛ. κεκρότηται συμ- 

πόσια ῬΥῸ συγκεκρότηταε ῬΟΥΪ 
ψΟ]ΌΪθ56: αποὰ αὖ ποπ οοπ- 
οοάο, 510 κροτεῖν πόλεμον ῬΤῸ 
συγκροτεῖν ΒΌΤΡαΤι. ΟἸΠΠ1Π0Ὸ 

ΠῸΠ ΜΠΘΙΠΙΠ]. [Ιάοιγοο το- 
Ῥοπομάμπη νυἱάδοίν συνεκρό- 
τήσαν. 

99 Δισλὼς ἔδεται εἴο.1 Ποῦ 
ΒΟΒο Ια, αοά Ργουβ5 ο- 
Πλ1581:}1 ΠΟ ἀοϑ  ἀθ ΔΡ ΘΏ1118, 
οϑίθμαϊξ οἰϊάτη λαγρο Ο. )Ὸ, 
516 1}1α νϑυϊαίϊομο. 

1 Οἱονεὲ πολιτευόμενος  Γ- 
Ἴ1ΟΣ ἀερεραπε, τἰ 4ὰδὸ {πο- 
τι δα οχρ]]οαηάδιλι νΟΟΘΠΙ 
δημαγωγὸς 5ἰπ]οϑι. ᾿θοίου 5 

πιῦπα δα]οςία. Μοχ [0676 
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Καφ. Ὅ βελονοπώλης δ οὐχὶ μετοὶ τοῦ Παμφίλου; 175 
Χρ, ᾿Αγύῤῥιος δ᾽ οὐχὶ διοὺ τοῦτον πέρδεται; 

176 ᾿Αγύῤῥιος δέ.1 ᾿Αϑηναῖος οὗτος ἐπὶ μιωλακίῳ τοσοῦτον 

διαβάλλεται, ὥς καὶ πορδὸς ἀφιέναι. καὶ εἰς ϑρασύτητα δὲ τὸν 
᾿Αγύῤῥιον πωκμῳϑδοῦσι. πέρδεται δὲ, σρηνιᾶ πλουτῶν. 

177 Φιλέ ἔψιος. ἢ Ὡ Οὗτος πένης ὧν λέγων ἱσορίας ἐτρέφετο. 

τεραγώδης δὲ καὶ λάλος διαβάλλεται, ὡς ὃ Πλάτων ὃ κωμικός, 
τ78ὃ Ἣ ἔυμεμιοιχ «ἴα. Ἐπὶ ᾿Αμασιδὸς Αἰγυπτίων βασιλέως ἐν 

σιτοδείᾳ ἢ ὄντες οὗ ̓ Αϑηναῖοι, ἐπεριῴαν πρὸς αὐτὸν ακέτοῦντες αἴτον" 
»αὶ ἔπεμψεν αὐτοῖς ἱκανόν. ᾿Αϑηναῖοε ἔπεμιψαν τοῖς 

Αἰγυπτίοις, συμμαχίαν εἰς τὸν τῶν Περσῶν. πόλεμον», καὶ εἶχον 

Φιλίαν καὶ συμεμοαρζέαν πρὸς ἀλλήλους. ὝΣερον μέντοι ἐλύϑη, 

καὶ συνε κείχησαν οἵ ᾿Αϑηναῖοι τοὶς Βασιλέως τφασηγοῖς κατοὸ τῶν 

Αὐἰγνπτεῶν Ἰφωεροτους ἡγουμεένου. ἦσαν γοὶρ ἄμφω αὐτοῖς φίλοι. 

διὸ καὶ Ψαμκίτιχος λέγεται πέμψοι πυρῶν μυριάδας τρεῖςο 

ἐπ χούτου 

ν. 17γ6 ᾿Αγύῤῥιος ϑπιηι 
ἤΏϊΟ. ΠΟΥ ποιμθι νἱμπάϊ-- 
ραν πο ἀπθιίαν!, 1ῃ (πὸ 
811. ΟΓΟΡΓΟ {πορὶΐ ροθοοᾶ- 
πη, Δα ΠΟΙ ΔΈ] 0:65 ποϑίσϑθ 40-- 
οοθαῦ. Πέρδεται δάϑουρίπηι 
παροῦ τη Ο. Ὁ)  Ο. κλάνει νεὺ- 
ῬΠ] 6888 ΤΘΟΘἾ1ΟΥ15 συδο- 
οἰβηιὶ ΔΙ ΘΊΓΟΥ, 

ΠΗ δα ἀΥΡΙἰγαῖτιβ, πὶ 1Π 
ιίαίοηἐβ (ΟΠ 01 ψΕΥ15. ΡΥῸ 
συκοί(δίντην ΤΟΡΟΠΘΥΘΩ σύυπο- 

δ δα. ἸΠώμεφιίλος, δη- 

“ “γωγὸς ᾿Αϑήνῃσι. 
τῷ τοῦ 

φαντεῖν. 

καὶ ἔκλεπτε 
καὶ Φωρεϑεὶς 

ἐπ αὐτοφώρῳ καφελύϑη, ὥς φη- 
σὰν ᾿Ἄρις ο(βδοίνης. 5 

δήμου ὴ 

5. Οὗτος πένης} ΑΔ. ὠντὶ τοῦ 
οὗτος οἷο, ἴῃ ΕἸ]. Δοϊείμι οδὲ 

οἱ τὶ τοῦ" Υπ 6115 ἱπογαΐῖ {τ α115-- 
ΤΟΥ κα ΡΥοχηπα: πέρδεται 

3 ἐντὲ τοῦ, σ'βηνεοὲ πλουτῶν. 

5 Τοῖς ᾽᾿Αϑ. ἔλ. συμιάχους] 

ἨΠ ο σατοὶ Εά. μυίποορα. ἘΠο-- 
Το πᾶ, ἀπιᾶπὶ το] αι 56- 
αππηΐπν., ΠΟΣῚ Ἰποοιηποάα 
δΌΡΡΙονῦ: Ζυᾳοίιῖ ἰάπλθη 1π-- 
ὅΘΠ]Ο ΔΕΡΕΥ], ΠΟ Π)ΘΗΌΥΔ-- 
Π15 νϑίοχιθιιβ, οχ δίϊπηο. ϑδπηΐ 
(πα 81} 15 15 ΠΟῸΠ ΤΠ|1|8 
ΘΔ ΙΟΥ8, ποῆπο δα οδη- 
ἄοπι οὐϊποηοὰ Ρ] αι 8οο- 
1118. οἵ οουσπρία οἱ ἰοοο 1πο-- 
ἴα, ααῖϊρι8 Δπχη]τπι ΑἸ 10] 
{εσγο Ορρουπιιη οΥἿ, 1)6 
Τπᾶγοὸ 1πναριΐ δάϊτο Τ)οο 158. 
Τηϊουρυοΐεβ ἤ πον αὐ, Ρ. 67. 

δό. ἀ6 Μεοραρᾶζο ρ. 70. 
Ὡ. 00. 

4 “Ἔλεσ Ομηπος δα, Ἕλ- 
λησε 715 πηδοη]α ΠῸπ ΠποῸ 

8010 1ῃ Ιοοο Ψιγοβ. οὐπαϊΐοβ 
Το} ι. (ὐολ 1551 1281} 616 Π-- 

αἰ οηθη τοδί ποῦ πὸ 48-- 

Ὀὴαν!; εοάπο πηᾶσῖ8, ἡποά 
οὐ] οα] πη. ἰα}1 ΟΟἸ]οσαο οἕ 
ΔΙΗΙΙΟΙ ΠΟΣῚ 0, 77, ἐοϑεζιιοτὲ 
δα ΜὨογοοί. Συνέκϑδ. Ρ. γ20, 
Αρρσγμίαβ οἱ 8} ῥχΐμπιο 

᾿ 
ἱ 
᾿ 

᾿ 
, 

᾿ 
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Καρ. Φιλέψμος δ᾽ οὐχ ἕνεκα τοῦ μύϑους- λέγει: 
Χρ, Ἡ ξυμμωχία. δ᾽ οὐ διὰ σὲ τοῖς Αἰγυπτίοις; 

"Ἄλλφω Ψακεμείτιχος χαλεπὸς Αἰγυπτίων τύραννος καὶ σκοειότου- 

95, Βούσιριν ὑπερηκοντικὼς, οὗ καταψη(θισώμοενοι οἱ οἰρχόμεενοι 
πῤεσβεύουσι πρὸς ᾿Αϑηναίους, διὰ σέτου ἀποπομπὴς ἐμοιβαῖην 
δ τ, καὶ κοτέ ρέτον ἄρχοντα, τοῦτον ἐκβαλόντες. ᾿Ἄλλως. 

᾿ Ὅτε Ξέρξης ἐπ᾿ Αἰγυπτίου: ἐσροτεύετο, οἱ ̓ Αϑηναῖοι συμεμιοχίαν 
αὐτοῖς ἀπέςσειλαν. ἼΛλλως, Ἰνάρως ὃ τῶν Αὐγυπτεῶν βασιλεὺς 

ἀπέσησε τοῦ. Βασιλέως Ἐέρξου μιοῖρών τινῶ τῆς Αἰγύπτου, καὲ 
χρήματα, πέωψοας 9. ὃ τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἔλωβε συμμάχους Κ, οἵ- 
Σινες καὶ διαπεράσαντες εἰς τὴν Αὐγυπτον, καὶ ἕν τινε τῶν 

τοῦ Νείλου Ξομκίτων ἐνοπλεύσαντες, προσέσχον τοῖς 4 ἕλεσι. 

Μεγάβαζις δὲ ὁ τοῦ Βασιλέως Περσῶν πρατηγὸς τὸν ποταμὸν 

διακόψας, καὶ ἀλλαχόσε τρέψας, εἶλεν ἐκείνους ἐπὶ ξηρᾶς καὶ 
Ν 

«πέκταινεν, 

ν. 178 Οὐ διὰ σὲ] Αἰμεέε-- 
7147}, Οἶδὶ Π1Π1] πποητου, 
51} δϑοιίπ5. ΕΠ, ἡτια5 νἹ- 
οἱ, οαποίαδο σαὰ Ὁ: 190. 
οὐχὶ, «ποά τονε 16 τι5 11-- 

ΤῊ) 6ϑΐ. οι πο θεν 

41} ΘΟ δ απ 6 Π6}1 ψ οΥ5115 γὰ- 

ἀἰοπθα ἱπἰνῸ ΠῸΠ Ροΐα]. 

ἢ 
“---τ-τ -- τ --τ-..--. 

γερο ίεπα πλὴν τοῦ Θηβαὶ- 

κοῦ νόμου πᾶσω ἕλος" {{670-- 
οέ. 11, 4. ροβίᾳιαξδμι ιν] 
Ὀοποῆοῖο ᾿ἰπηιπὶ ἀρ ]8. παΐα 
ἴαϊε αἴηπιθ σσοβῖδ, ἰοίτιῃ 1)6]- 
ἰα ραϊπάιθιβ δαἀϊπαχι; ργδο- 
δου 1}. 51 5.1} 15. ΠΗ. ΘΧΤΠ- 
εἐαηῖο ΝΙ]ο, φτουα πιουϊῖο ρῶ-- 
ἐμεζοδιεην νοοῖ ϑέωΐζιεδ. ἩϊΠῸ 
ποῦ ἐδηΐι) ΟΥ̓ΘΡΥΟ πιομιο- 
ταμΐαν τοῦ Νείλου ἕλη, 
νοὶ νὸ ἕλη τὰ περὲ τὰν Νεῖ- 

λον Τλεμιδί. ΟΥν. Χ, ρΡ. 1ά4ο. 
Α. 8εἃ δα τὸ κατ Αἴγυ- 
ὑπττον ἕλη Τα γοῖι. τῇ Σάριν»" 

πὰ Αἰγυπτιοικὸ ἕλη καὶ λέάνως 

. 
τὸ 

ϑέγαδ. κυττι Ρ.. 1181. Δ. ἱπ- 
ἴον ᾿Π πίοι οὐ Ῥε αϑ: οπ 
οδϑίϊα λέων καὶ ἕλη μεγάλια 
ταὶ ϑυνεχὴ Ὁ. τ,.δ4. Ὁ: “δ᾽ 

Ῥο]αβῖο ρυοργ ΤΠ 1Βτι5. εἶνας 
διώρυγα τὴν πληροῦσαν τὰς κα΄ο 

τὰ τὸ ἕλη καλουμένας δι ἐκμεινας 

οχ «“γέεηίοσο ἢ. τ1δ0. πϑᾶμὰ 
γὰ ἕλη τουὶ περὲ τὸ Πηλούσιον, 

αὐ ΠῚ τδι1π|ΐ 1,. Ρ. ὅὃ7. 
Α΄ πΟὴ 8118 δῖ, (Ἰ8ηὶ {πᾶῶ 
Ῥγορνῖο Βώραϑρο ἀΙΟΟΡΔΗΙΌΓ, 
οἱ τὸ τῆς Σερβωνίδος ἕλη Ῥάμε-- 

ἐαγολο ἢ Δηΐομ, Ρ. 917. ἃ, 
Τὼ ἐν τῷ ποταμῷ πωὶ τοῖς ἕλε- 
σεν Ζ οοράιν. ΤΠ ΘΙ εν: 

ὁ. ὅ,.6ὲ,. δ 9. ον τ: 
ο. 10. κωαϑάπε εὐ Αἰγύπτῳ 
γοῦ καλώμουν τοῦ ἐς τοῖς ἕλε- 

σιν- Μογῖη. ργδοίογθα τὸ 
ἝχΧος Δο5 Ξ.Ρἢ Δ ΟΥΙΟΥῚΒ Ῥδυ8 
Ἰιος ῬΓΟρΡτῖο ἀοβὶ σηαΐα ποιῖ- 
50, ΒοΙριξηο οὐ ϑοθομ μι γ 00 
οϑίμς “πο  τι58; φποιπδάἀπηοάιιηι 
δολοί. “Ιεδολγίξ δῇ Ῥεν". τ. 
89. ἑλειοβάτας Ἔχροηῖϊ τὸ Αἷ- 
γύπτιον ἕλος οἰκοῦντας " Θοαῖι 
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Καρ. Ἐρὼῶ δὲ 

1700. Ἐρᾷ δὲ 
᾿ , ᾿ ἣ 

κατ τους ζβογοῦ 8 

ἐᾷ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Λαὶς οὐ διὰ σὲ Φι,λωνίδου ; 

: 
Γ Φ » 

Λαΐ. Ὅτι Δρισοφάνης οὐ λέγει σύμῴωνα 
ληζϑήνοιι γάρ φασιν αὐτὴν ἐν Σικελίᾳ πο- 

λεχνέου τινὸς αἀλόύντος ὑπὸ Νικίου ἑπτέτιν" ὠνηϑῆνοιι δὲ ὑπὸ Κο- 

νϑέου τινὸς καὶ πεμῴϑηναι δῶρον τῇ γυναικὶ εἰς Κόρινθον. ἕνα 
δὴ 5 ἐπὲ Χαβρώυν τὴς ταῦτα γενέσϑαι δῷ, ὅ ὅτε εὖ ἔπραττον ᾿Α9η- 
ναῖοε ἐν Σικελίᾳ. ἔς 
"Ὁ 3 ι ἢ 

ονομάτος αὐτὴν ἐπα ἔν, 

ς δὲ ἕως Διοκλέους ἔτη δ. 
» ’ 

ἐμβαίνει 

“ ͵ « 

ὡςε ἄλογον διὰ 
ἫΝ ΄ 

Πλάτων ἐν τῷ δὲ καὶ 6 

Φαίδρῳ ἑπτακαιδεκάτῳ ἔτει ὕστερον διδαχϑῆναι ἐπὲ Διοκλέους, 
ὡς μηκέτι αὐτῆς οὔσης. δύναται μέντοι καὶ αὐτῆς ζώσης λέγε- 

σϑαι. Φιλωνίδην δὲ οὐ τὸν ποιητήν φησι τὸν ἐν τοῖς ᾿Αριφξοῷα- 

ν. 17γ9 Οὐ δὼ} Ηΐςο εἰζαπι 
Ο. 1) Ὁ. ᾿ηρβουῖ οὐχὶ, εἰ Φι- 
λονέδου" ῬΥΪῸᾺΒ ἔεΥΤῚ ροϊοϑί; 
αἰζοσ τ πλοπάοδαη. ΒΤΟΥΘ 

Ἐ]. Ἐρὰ δὲ δ Λαὶς οεἴογαθ 
ΟἸΠ65 νδοϑηΐ, 

Ραοΐίο οδριθηάππι ΔΥΡῚ ΤΟΥ 1 
“μδεού. 1ὰ Ἡδξδβαϊαη ρ. 45:1. 
(Ὁ. βδβϑρῖιιβ τὸ Ἕλη αριιὰ .276-- 
γϑοίᾳξ.. αὐτο Ὁ; “02: χὅ7.. 4 ἃ- 
151. 189, Ζλεορήγαςέ. ει. 
ῬΊ]. τν. σ. 11. νῆσοι πλοάδες, 

ὧσπηρ ἐν Αἰγύπτῳ περὲ τὰ “Ἔλη. 
7) ἡπλεγ αϊάες δαΐδπι, οἵ οοη-- 
50 ΠΕ} 1 πᾶο ᾿ρ88 οαρίοττπι 
6 Μεράθαζο οδεβουπιαμδ Α- 
ἀμπθηθηβια δὴ. ΠἸβίουα ποϑίδυ 
ϑοβο]ιαβδίοβ., 81105. ποίου οβ 
βοοιίο 7Ζ)Ἴοάονῦο κι. Ὁ. 282. 
Β. τπομηῖπὶξ ᾿Αωμυρταΐου τοῦ ἐν 
Τοῖς Ἕλεσι βασιλέως. Οομίϊη- 
ὅ6γ ἰαπιθη πολ ΤΆΤΟ [αἴθου, 
αἴ ἀπθίπιη νἱάοραϊαν, 11860 
ῬΕσΙΟ 1Π81||87Υ]5, 85 ρα] 68 
ΛΟΡΥΎΡΙΕ ππνοῦϑα δίηΐ τηΐοϊ-- 
1 σεπάδο. ᾿Ἐδάθηι ΠαθεΥὶ ἀ6- 
Βεδηΐξ τὸ Βουκόλια, ΘΟ Π6, 
Δ}1}01 αἀἰδαπιροίαγ. 

ΤΥ Δ Η]Ρ5 παρεγοΐ, 

Τίοςῖς 

5. Ἐπὶ Χαβρίου 1, [πίον 
ΟΠ δρυϊδ οἱ 9] ΟΟΙ 6 πὶ ΔΥΌ Ποη- 
ἴε5. ΔΠῺ1 1πἰουϑαπὶ ΘΙ ΠΩ: 
αποά ΕΥΡῸ δεααιίαῦ, ἔς δὲ 
ἕως Διοκλέους ἔτη δ, ΘΟΥᾺΠΙ 
ἀπ ἰπηὶ δδὲ ἃ Τατάς παία ἀπ- 
οεπήση. ϑ81111} ἀρραγεὶ, δθὺ 
δα 1Π Τ2 06} 6586 50. ΙΡί8, 
πὶ, 4αΐη Ῥυϊόσγεμι ΡΒ] αἴπηι 1π 

ΘΙΠΔΥΥ ἃ ἰΟΥ̓͂ 

158 ποη ἀμ 1] αυ. Ῥ͵ΤΟ ἐπαΐ- 
ρὲιν ΡοΙλμ5 ἄποο ἐπαινεῖν. 

6 Πλάτων ἐν τῷ Φαΐδρῳ 
ΘΟΥΤΡ 1551] }π5: ἐο- 

Ἰοπάσπμι ΘΠ] ΕΥΟ, ΟΡ ΘσΙα5 
Δ. 160 1551: ΟὙππὲ ΤΟΥ ΡΥ Θἰ τι} 
γ ἢ] 185 οί Τηδ011}18. 1π61|1-- 
ΠΆΤΙ. ῬΡ]αΐομὶβ ἴθ ῬΠαθάγο, 
αιοὰ δὰ 1,αάδ ρογεϊποαΐ, 
ΟΠΎΠΪΠΟ Π1}}} ΤΠ ΘΠ165: 6τι|8-- 
γ8 ΡΙ]αίοποηι Οομμίοιι 6586 
1η1611}σϑη τὶ 1] 6. Δ 1}}01-- 
50: Ἰαϊοὶ σιν ἔρια {1- 
ἀπ]5 ἴθ Φαζδρῳ. Ἰυρίεκχ 
ΘΠ ΘΗ] νὰ, γὸ] ἐν Αμ- 
Φιαράῳ, απο εχ Ῥσγοχίπιο 
Ρεὶὶ ροίεβϑί; πᾶηῃ Ῥ]δίομΙ8 
ΑἸΔΡΒΙάγααπι ἰαπάαὶ ϑολοί. 
δὰ ν. 174. νε], ηϊτιοά τη8618 
Δα] θοβοῖτ, ἐν τῷ Παιδαρίῳ " 
οο οἰϊδηι Ῥ]αἴομὶς ἀχδιὴᾷ 
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νείθις ἐγγεγραιμεμιένον δρώμασιν, ὡς οἱ περὶ Καλλέφρωτον 7 ἐν 

τῇ δμκωνυ μοέοο πλανηϑέντες" ἀλλὰ παιδιῶς ἕ' Ἔνεχεν τὸν αἰσχεσον καὶ 

ἀκα ν κωμῳδεῖταιε δὲ ὡς εὔπορος, καὶ ὡς μέγας τῷ σώμοο. 

τι, καὶ ἡλίϑιος. 8 Νικοχάρης Γαλατείᾳς, Ἢ ὀγτ᾽ κάλθυφοῦν 

τερος εἶ Φιλωνέδον Τοῦ Μελιτέως. - - Ἐ- - περὲ δὲ τοῦ μιεγές- 

ϑους 9 Φιλύλλεος φησιν. 
Ἤ τις κάμηλος ἔτεκε τὸν ᾧΦιλωνίδην 9 

καὶ Πλάτων δὲ Λαΐρ Φησὶν, 
- -ὀ- - οὐκ ὁρᾷς, 

" 

ΣῈ 

Φιελωνίδην που τέτοπεν Ρ μήτηρ ὄνον 

Τὸν Μελιτέα, κοὺκ ἔπαϑεν οὐδέν: - - Ἐ- - 
καὲ Θεόπομεπος ᾿Αφροδισίοις" 

Ὄνος μὲν ὀγκᾶϑ' ὃ Μελιτεὺς Φιλωνήδης" 
Ὄνῳ μειγείσης μητρὸς ἔβλαςε τῇ πόλει. 

ΒΟΒΟΙα πηουγοναπὲ δα ΒΕ 8π. ν. 
ὅιτο. Ῥαο. γϑὅ. οάδ. Ῥουτο 
Ἰοσοπάμ διδὰ χϑέντε ἐπὶ Φιλο- 
κλέους" τδῖὰ ἀδοίπιο οἵ βϑρι1- 
τὰ ροϑβί ) 1 οοΐεθ 8ΠΠ0Ὸ 8ι11Π1-- 
11} ΑἸΠΘΏ185. πιαρσιϑίγαϊ 1 ΠῚ 
ἕδπαξ ῬὨΊ]ΟΟΙ]65: ἀπάο ἔλθα- 
146 ΘΟ 185586. ἔθ 10 115 δϑδιῃ 
Ορεσα ραϑΐθϑοιί. Ῥοβέ οὐσης 
Ὁ ΧΟΙ 5886 Ἰρ88 ΟΟἸΙΟΙ σον θα, 
ποὸπ ᾿ΕἰΠΠΟ ον διυϊπηδάνεΥ-- 
ἀπταχ, 

γ Ἐν τῇ Σ 581 4π|5 ἀΔοίοη- 
ἀαἴ, ποι πᾶσηΠο ΟΡΘΓΘ ρυρηᾶ- 
Ῥο: νεπουδΐ ἐδπηθι 1Π Π16Ὰ-- 
ἴδῃ οζόνται. [ἴἷῃπ δχρ]ὶοῦπάο 
ΘΟΥΠ, απὸ ργαθοδάμπηΐ, 56}- 
58 τοῦ ΤΠ ΡΟ" Αἰ εϑέογὲ ρΥο-- 
Ῥο, 516 181} εββοντάθο οδα- 
886, ΟἿΚ τϑοδρίδμῃ ᾿θοίϊ οι πὶ 
5011] δ ηγ5. 

8. Νιεκοχώρη.}) Αἄ ν. 2ο. 
Νικόχαρις, εἴ δρυά Αἐγπιοί. 
Ῥ. δ50. ν. 14. Νικόχαρις Λη- 
μιν" - -- - ἐπλέομειεν, ὡ κόρήν 

ἜἘπὲ κῶς - -- -ἰ βεἰνο πσλέομεεν" 
6Χ 4005 δρσπιποπίσπηι ἔα τι-- 
ἴδε οοἸΠσιίαν : Διαρλσαγηϑ, 
ἱπααϊξ 214850η, ὁ τέρρο Ἀγ- 
ϑέργίο, «αὖ ροίοιείμεπε τ'ϑζειβ 

ατογϑιέην, 8584 Νικοχάρης ν6- 

ΤῸ ο5: νἱθ οί, κα, οὗ. εξ 
ὔμμ γί. ὦ. “οι ϑέζεϑ ἴπ 
ΒΡ, ΑἸ. πο Ἱμορίθ βου ρ886- 
γαὶ ἃ" 1π||1ὸ ψου8η8 Ἤδη τ᾽ 
ὠπαιδευτότερος ΤΥῸ νυ]ραῖο ηδὲ 
τ ἀπ. ἐδὸ “δεπίζοζιη- αὐ τα 
μ8 11]. 
15. Φιλύλλιος} Φύλλιος Ἐ44. 

οπποῖδθ: 74 πάπα οοοαρά- 
νογαπὶ δ οΠ ἀδί Ομ πὶ ΟΟΥ 8} 
Ψωπογηθαπι, δα Τοίδ χ, οὗ. 
π. γ0. οὐ “ολ, ,ειιν5. Β10]: 
Αι. [πὶ Οοιμμϊοὶ νουρὶβ ἥτις 
Α. ΕἸ. Κ. ἡτις Βι εἰ. Ἧος 
ΤῊ1}1 ΡΧΌΡαΠΙ νἱἀεθαίαν δ 
οοπάϊξοπο, τὖ ψευβ8 1π ίον-- 
Τδ 1 1ηἰοιγοσαπὰϊ ἰγδηβίγεῖ: 
“με ψμαθ οαηνοίμιδ μεορϑῦϊέξ 
“Ῥηϊοπξαίοπι) Ἠ6)ὰ5 Δ] αιδηῖϊο 
Πἤειεγδῖμδ,, “}0.,. οαπιοίπες αἦΈ-- 
φιεῖϑ εἰἴο. Μοχ ργὸ Λαΐῳ δου: 
Βοραίπιν πὶ Βα. Λαὰά ἘΒσὸ 
ἀυ 1} ΠΠΘΡΊΟΤΠΙ, ΡΝ 
ϑαμδογιὲ πον ρυἑδαε: ΘΟΠ56η- 
511Π| ΠΟΙ ΠῚ ΠΟΥ 158 ΔΟδίΙ παν, 
4π8η}0 νεΐου 5 Δ] ΤΟ} 15 ΠΊΘ11-- 
Ὀγάᾶπδο δποϊουτ αἴθ. [πη 2 Ζα-- 
ἐοπῖὶς Ἰοσο ῬΥῸ ἀνόητον 1Π66-- 
Δἰοβιββϑίμιθ ᾿ϑεγιέοίιιβ ὄνος τὸν" 
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᾿δόξε εις δ᾽ ἂν ἐρᾶσϑαι τῆς Λαΐδος ἐκείνης. 10 ὑπαγομιένης αὐτόν, οὗ 
γοὸὶρ ἐκείνου ἡράσϑη Λαὶν, ἦ Διογένης ὃ φιλόσοφος ἐπιγράφει τῆς 

ἐλληνεκῆς ὠκρωσίας. τὸ τρόπαιον. 

1Π8}Δ| 1 ΠΒΌ ΡῈ. ἢ ΓΟΥὃ πὶ Ἡ]α Δ 6 
81 ἀοῖπιν, οὔιϊ πο θίμχ8, ορὶ- 

ΠΟΥ, νοιαῖπ ἸΘΟί]ΟΠΘ, ὄνον 
σὸν Μιελιτέκ᾽" αἰόπο θυ [ἢ 
ταούτιπι το ΟΥ 6 ΠῸ Δα δῖ1ά- 
χὶ. Ηος οι οθῦ τη] γδηδηη 
οταῖ, ΡΒΠ]ομ Τά δο μηδίθομι, (186 
1ΠΠηὶ ἀβίπτι πὶ ΔΕΥ πη Π050 ρᾶγ- 
ἔπι οα] ἀϊ558ῖ," 181] {π|586. πῖ8- 
1: Ῥάββατῃ, 

Ῥίαμα. “Γπ ὁ Νελετεὺς δοηέ- 
ἤζίο .ἀοθοίτ" Ργὸ θὸ, αποά 
1:44. ργαδιι!ουπηΐ, δ κοελέτου. 
Π7οιγ δῖ, ἰῷ ποὺ υοταμ 
ΒΘΠΟΥΟ ΠΩΡ15 ΠῸΠ ϑᾶσαοίβϑὶ- 
η8 6, ΟἿ Οἰγαγαο, ἤχοξῥεὲ 
δέϊμες. Νοαμο ἴδιο ἀρ ΠοΥ- 
γογοὶ δύκ Μελέτης, ἡποα “1ν1-- 
δἰορλαηὴδ εϑὶ 1π ἤδη. ν. 507. 

το ὝὙπαάγομεένης ) Ἦτοο ἴὰ 
Ἀν 501. Ζηγαοίπτε τη ἘῚ]. ἀλη 
οοἴοῦϑο δϑηϊππηΐῃν, τι} 11τ|8..11-- 
ἔδυ ποτι αἰ οπθίῃ πα} 1 ἐπα- 

ψομένης “πο 51 νϑίθυπα 11- 
Ῥνυούαῃ πάρ [δοίτι δομϑδῖα-- 
χοῖ, δἰπῃρ]οοίΐαγθηλι ἴουίο: 
οϑῇ δηλ ἐπάγεσϑαι αἸ πο πάο 
ααΐέξοενο, δίαηπἰϊέδς αἱ 586 μ67- 
αἰμοθν δ, ὨΥΘΥ ΟἾΤΊΟΙ σύρη ἰ}-- 
46 σοηνεηίοηδ; 8 48 ρο- 
Ἰοδίαϊο 1ἴ1ὰ τ1Ὰἃἀο ΟἀἸσππἴαΥ 
ἐπαγωγὰ, αιι86 νἱπὶ Ρο] δοδιη, 
ΧΩ ΘΠ τ 16 ἸΘΠΟΟΙηἑπ [8-- 
Βοπί. ΨΜεγη σαν ἂρ οἀτίϊο- 
εἶδ οαδι σα 18βῖγη8θ, ΘΠ] ολ 
προ (ὐεεηζ5 Ῥγϑθαϊοαΐ, 
5.15 115. Δα) 115, 181} οϑὲ 
οὐυδᾶδ: πὰηι1} ὕπάγεσθϑοι τος 
δἰάοῦ ἀτνονδα αἰ ἀθη) μα ττη-- 
ον, βϑά δα [118 Δ Πλ6 } βαρ -- 
ἀποφηθδι νρ5, αοἰξδ αἰδχιξουν 

π60 Ρϑπιΐα5 ἀἴχτι--, 

11 Φιλωνάδης δὲ πλούσιος. ἐν 

οαρδύθ, αοοορέμηιψιιθ δ 
ῥοἐοδέαςἐ5 γάοσογο: αὐποα. ἃ 
Τ ατὰϊ5 1Π514118, 4185 πΠΟη ἴδ 
Ῥμιοηϊάδθ, απᾶῃ αν 115 
675 δίσπιοϊσαΐ, γϊ πη] η16 ΘΌμΟΥ- 
γοῖ, ὠαπιῤίολ. τὰ Ῥτοίν. οπκ 
Ῥίαίοπο: ἐνεδρεύει ποιὲ ᾿ ϑηρεύετωι 

τὴν δόξαν ἐπὶ ἀπάτῃ. καὶ ὦ ποι- 
εἴται, ταῦτο; καλλωπίζεται ὕπα-- 

γόμενος τοὺς ἀνθρώπους" σοπι- 
τι ϑολοἰῥαδίος δά ἔφα. ν. 
260. ὑπέρχεται ΟΧΡΟΠΙΣ, ὑπά- 

γεταᾶι τὸν δήμιον ὑ ὑποτρέχων, καὲ 

κολακεύει" ΟἸΘΡάΠΓΟΥ “οη ἀρᾷ 
ἄμλοη. παι. Ρ. θοά. 1). ὡς εὖ 
ὑπηγάγετο τὸν παῖδα, 56 εξ 
οαδίἑίο δοπιτεειέο αἰδοερῖδϑ6 
γμμεγεπε. ἘΪδσΟ Ῥχὸ ὑοἴοτῚ [6 τ 
οἴἴοπο Πυιηαηάα βαπὲ δαΐ 18. 
Ῥγδείοσθα “συ ποϊοηδ πλ σπΠΠπτ 
οἱ ἴῃ Πα, γροεῖ Λωῦθὸς 1π-- 
ἰδγυ)]θοΐδτ,, αχλδΘ 56 Π581}) 8116 - 
πὰ οἰποιεραΐῖ, το]! ογο σοΠ-:Ξ 
δα] ἀπιχὶ; πἰ ΡΟΣ ΟΥ̓Ἱ-- 
γοΐοῦ βϑαπθηίθηδαιθ οομ- 
δύο ηΒ μὰη0 1. ΠΟ πη}: «ἦτ 
εἰραξτεγ αιείοην αἴποξα γμδδ8δ 
σαρίτι5 },αἴαϊὴδ ἐδιἐπι8, ἀδ ατια 
Ῥϑαΐο δηΐθ ἀἰχὶ, ϑιομΐδο, 
“ιωπαίας ἐποίαδα5 ααἰηιονοι δ: 

δι ΟΙ} 171} δἰεην ατιυα 67 26 ἔτ: 
ἴα 71,α͵5, οι 7)1οσενε5 ( Ονα- 
ἰδίου 111 αἰιοίογοια ἀἰο [6- 
σα) σβορρϑι ογ δοίην Οτγαος- 

ὁοχιον ἐπέομπιρουαμέίαθ ἔγο-α 

μαριωπ. Ογρρονίππιμ παλαιὰ 
οὐδῖ ΔάΟΠΟΓΟ, ιὸ 1115. 1π|- 
Ῥυυἄσμβ ἴῃ οἰμνάθμι, 4111 58Π6 
γα] ἴο5. ΤΟΣ] ον, ΟΥΤΟΥΘΏ 
τῃοιδογεῖ, ἄο Φιαθαδ οοάοια 
Ὠσμλΐπο. ΠΡΟ ἸΟΡ5., ἀμ 

τι λττος κοι, δας ξεν τοφυυσθ τοξξπέρΡ το σατιΣ 

- χω τ, .« 



σΑΟΠΟΣ 

ἐν ρένϑῳ, 
αὕτη δὲ ϑυγάτηρ, ἣν τ᾽ Τιμάνδρας. 

ταύτην δὲ Φιλοξένῳ τῷ διϑυρα μι βοποιῷ δέδωκε Διο- 
εἰς Κόρινϑον οὖν ἤλϑεν ἅμα ᾧ,λο- 

Συτελίας ἥγ.-. 

νύσιος ὃ ἐν Σικελίᾳ τύραννος. 
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τούτου .8ὲ προσεποιεῖτο ἐρᾶν ῥιὼ τὸν πλοῦτον Λαΐ, 

ἥτις χὦ ἐξ “ὕκκώρων τῆς 

φένῳ, καὶ ἐπίσηριος ἐκεῖ ἐγένετο, καὶ ἐφιληϑη ὑπὸ πάντων, καὶ 

5οια, απᾶὸ ἩγοσαΥ δ οΥἱὰ 
Ὁουνιηίία ἔπεγαΐῖ νοπππι4- 
τα, αἰΐογα νοῦ Οὐουιηΐμϊα. 
οπαρὲμδ ᾿ᾶθο Ῥτοΐεσθηβ δὰ 

 ίοσεμς 1.. ΝῚ,. θ0. πλπ5 δ-- 
᾿ζοπΐο Ομ] ἀογανὲ. 

11 Φιλ, δὲ πλούσιος ἐν Καὶ. 
Τυροίμοίαθ οὐρὰ ἀοβιάογδυ- 
ἐπὰν 1π Β. εὐ Ὁ. δὲ πλούσιος" 
26 ]10}5. οεοϊἀϊδδεῖ,, 81 80 τ} 

“δὲ ἴοντοῖ οπιίβϑιιην; 16. ΘΠΪΠῚ 
Φὐποίεἰϊοης ἤονᾶθ, ἀπὲ ἃ} 
4110, 4118 Π| ΒΙΡΘΥΊΟΥ, ἀποίουο 
{που ῥγοίοοία, ἰηϊ πὶ οϑὲ 
δἰαϊπθπά πη, τι εχ δὸ 1π||6}}1-- 
56. ἴδοι] ἸἸοεῖ; ᾳποά Ρμ11ο-- 
ὯὨ1465 πὰπϊὶοὸ ΕἸΠαΥΥαΐου: ΜΟῚ 
1116 Με οη515 Αἰμαπὶβ, 5οὰ 
(ον 5 παροαδίμν ἀἰν 1115 
Ῥοΐθηβ: ἀα Τιαιάθ ποι γ111|9 
Οὐ) 4]. γῸ αἰἸ55θηΐ, Πᾶο ἰαη-- 
ἴαμα Ρᾶνίο οοποογάδηβ, σαιοά 
ΘΑΜΠ. ΔΙΠΟΥ ΟΠ 51Π11}}856. ρ0Υ-- 
ἅπαο ἰτηάαί. 

12 Τεμανδοκς) Οαππς65 44. 

Ἐπεμάνδρας" 4ποά πόπιθι ΠῚ 
οομδίμτον ο580 Ουδοσῖι, 41π 
ἴπ ῬΓΙβ 181} δοάοιη χοπιρτοὶ, 
ὭΟἢ Ἰηἰογοράδιῃ. ἴηΐεγοα 56- 
οαἴτ5 8ππὶ 2 κίαγοῖ. τὰ ΔἸοΙΌ. 
Ρ. 5ιῦ' 8). οἱ ἄέζρη: κατ. . 
2525. (6, τήν τε Λκίθος τῆς Κοριν- 

δίας μητέρα Τιμαάνδραν" ποπ 
σα!άοθμιν τ16 ΤἘ5ῚῚ αἰτιιά ο)} 8 
ΧΘΙΘΥΥῚ ΠΟΙΏΘΗ 110. Χ͵ΊΠῚ, Ὁ. 
.574. ἰ- Δαριασοίνδραν τῆς Λαΐδος 

τῆς νεωτέρας μητέρο" 564 1Ππάᾶ 
1. 6 Χ (οπιδοάϊα, πρὶ Τι- 

«Ἰᾶμάγα, 40 ΑἸοΙΡΙ ἄρ, 

Ἰδηΐιιπὶ ΥἹΓΠΠ1, ΔΒΊΟΤΟ ἀομλιι-- 
εὐαΐ, ἃ Οομοογιι ἃἴλαιιο ΥἹ- 
5115. σγαίια Παμδϑαπάγα {που 
ΔΡΡΕΊ] αἴ, 811 ἀεργοιηίπηι, Π}1-- 
πῖηγ6 ἀπ ῖῖο : πεαπο τορενίπῃι 
11 ογοάο, 4πὶ χλ]}ὶ πθϑοῖ, δὰ 
πάθη, 4186 ΒΟΥῚ ΩΣ 1)επιοίγ,, 
περὶ Ἕρμε. δ. 526. ὁ τῆς Τιμιάν- 
δρως κατηγορῶν, ὡς πεπορνευκυΐς- 

ὥς», Ῥου λίπε: ἀπᾶ6 Ποοΐ 8ρ- 
Ῥάαγοαΐ, ἀπο ον θαι μα} Ὲ5 δοίτο-- 

"15 ΤΙ πάνδο λϊοπίαϊδο ᾿8-- 
ΒΟΡῚ ἱποονυίθηι οἱ ποιίιατια μι 
γΟΡΓΘΠΘΠΒΙΘΠ15 ΣΠΠ ΠΠ ΠΠΘ 1), 7} -- 
,ονταξ ἴάγαοιν δα γι ἔδμ [|556 
πΟμ ΠΟΥ μα Τα ]οίο, ϑδιεζαας 
οβίθμουη 1ῃ Παιδάριον, ϑ᾽ 4π1-- 
ἄδι ᾿θὶ Ἰεροηάπιι 681, Ὑπερέδης 
ἐν τῷ πρὸς Τ ἐμανδραν, ΟΠ, απόάᾷ 
Ἐδα. Ομϑ14οει, Τ μανδρον. 

τό Ἐξ Ὑκκάρων] Ουπ 16-- 
σοτοίθν τὰ Δ, οἱ ΕἸ. ἐκκωρῶν, 
ορίϊπιθ ΡΥ ηΠ15. Ο'εέεπ ει. ἴα 
Βιχοροβιὶ ἐξ Ὑκκαρῶν" (πάμ 
4118 ἕπκο ρῶν 6558 Ῥοοοδίμμῃ [1-- 
Ῥγάγηὶ Του πναθ ΠΛ γε πὰ αἴ σο-- 
χομίβ ποῦ νἹἀοὶ}) ααποά μι6-- 
υἱΐο ἀείποθρ5. ἃ το Ια Εαὶ- 
τονῖθη5 Τπ1} γοσθρίπμῃ; νἱὰᾺ6 
ποίαϑ δά ἢ. 12. οἱ Ογίρέδε ΓῺ 65. 
10. ξήγεσαγα. 

τά Λέχουσε δὲ εἰο.1 Οτάᾶο 
οναίζομ!β νοίαὶ, πΘ 4115 ἢδοο 

εἰς 41τὰ ἀἸοὶ ΠῚ αἴταα 
᾿Γπηδπάνα. 716 πὶρόοπο, ΤΊπιαί- 
ἄγταπι Α. 1. Ὁ]. χσιν, 4πὸ 
τπουίοα ορροὶὶ ΔΊΟΙΡΙ ά68, 
ἃΠη05 [κἴ556 παίατη δα πη πὰ 
ψιρῖπίι: αὐδηαπᾶπι ΠΟ. ΠΟΟ-΄ 



δο 

περιβόητος, ἣν ἑταερές. 

δήμησεν εἰς ἸΠερσὰς ἐκ Κορίνϑου. 

ὕσερον. δὲ καὶ αὐτὴ ἀπεδημησεν εἰς ᾿χῆς μητρὸς ἐν Κορίνϑῳ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΎΣ 

τά λέγουσι δὲ. ὅτι ἅμα ̓ Αλεξάνδρῳ ἀπε- 
ἡ δὲ Λα ἐπισημμοτέρα γέγονε 

Θεσσαλίων, ἔνϑα Εὐρυλόχον τινὸς ἢ ̓ Αρεφξονέκου ἡράσϑη, παρ᾽ 

«αϊάθπῃ Ἰρβιπι ἀΠΠομ] αἴθ σᾶ-- 
τεῖ, 681, απο ἃ ΠΙΟΉΥ 510 (18 
δαΐεπι ἐὙγδπη] θη Ἰην 51} Α.. 
4. ΟἹ. κ οτι1.) ΡΒ] χοπο ἄομο 
ἀαἰα ΟοΥτ πη πατι ρουν θη, 181Π| 
ἀηΐα οαπὶ ΑἸοΙθΙα 6 ἔα] αν1-- 
ἴεν σΟηΒΏΟν15586. ὙΟΓΙΠΙ 158 
ΤῈ8 10 ΘΙΔΠΟΙΠΊΟΘΙΙΟ ΡΥ 6 πὶ 
ΔΟΟΙρΡΙΑίαΓ, ΠαΠπῸ πιδᾶ Π1}}1] 
τοίογι: 1Ππᾶ νο]θ δηλ, ΤΠΤΟΥ 
τιογΐθπι ΑἸΟΙΡ18415, δίατο Ἀ-- 
ἸΘΧΆΠΩΤΙ ἴπ 5181} ἜΣΡεα ο- 
χΙῈπι, 64τ|848 1011} 1η Α. ὅ. 
ΟΙ. δε τὶ ΔΠΠῸ5. που 6 1586 
ᾧκκ. Ἡδθεθίμητ8 τριίαν Τ1- 
χαϑπάγατπη, ριι 6118 πὶ ποπᾶρθμᾶ- 
ΤἹατὴ, οογὶο ἀἸρπδπι, πο τὰ 
δοὶϑ115 ΠπΙ ΠῚ ΥΘσιπ ΠΊΘΧΊΠΊΟ 
δυδΐα οοῃγε5 δα παεγογεὶ, ΟυἹα 
ΕΥβοὸ Ὁ τοὶ 4164 ἃ 56] 16 Ῥᾶγΐθ 
ΒΟΓΠΡΌΪ:5 ΟΧΊτπαἴαγ,, ἰθηΐδη-- 
ἄπιη οδ΄, 8 1πΎΘΓ80 απ ΤΠ 
Ῥουϊοδουτιι ογάϊπο ΒΙΟΟΘΏΤΤΙ 
Ῥοβϑι: περιβόητος ἣν ἑταιρίς. Ἡ 

δὲ Λαὶς ἐπισημεοτέροι γέγονε τῆς 

κιητρὸς ἐν Κορένϑῳ λέγουσι δὲ, 
ὅτε ἅμα ᾿Αλεξάνδρῳ ἀπεδήμησεν 
εἰς Πέρσας ἐκ Κορίνϑου" ὕςερον 
δὲ καὶ ἀξϑιν ἀπεδήμησεν Εἴο. ΠΟΙ 

4οἀ ἀοΊρ88 1,416 μ1}}}} 1π106-- 
ἀϊίαπι τοϑῖαυ ρου ἴθη; δἰθ 1 Π} 
παξο ἀποαῦα Ὠϊπλ πὶ ψοίτΪδ, 
αααπὶ τὶ Αἰοχαπάσγο Ρ]δοοΥΘ 
Ῥοΐαϊδ86 ογϑάδίαν: 866 ατοά 
ῬΘύβιι511Π1 ΤῊ] ΠΗ] 511, 1Π ΕΥ̓ΤΟΣΘ 
ψΟΥΒαΣὶ νο] 5Βροηΐα 51π|ι Δ ρ51:1ηὶ 
ἘΠΔΥΥ ΔΙΌ θα ποϑίριμι, να] 
ῬΥᾶνο ἄτιοῖ ἰθ πιο 6 ΟΡ ΘΟ ΤΠ 1}, 
πὶ Ῥτὸ ἙΠαϊάθ ᾿ἰΐορᾶθ διπηῖ- 
τἰτπάϊηο ἀθοορίπ5 Ε,διάθμ 5ὰ- 

Ροβιοσιῖ, ἘυΙάδπ) 1π ΘΟΠ1-- 

ἰαΐα ΑἸοχᾶπάνι πεαὰε ΤῚ πηᾶπ-- 
ἀγαᾶμπι, πθὸ 1,146) τιβατιᾶπι 
Ἰπνθηΐ: δὲ οουῖοβ ἰθδίθϑβ οἱ γῸ 
ποεῖ Οἰαγοΐμπν ἀραὰ ἄτλεπ. 
χατί, Ρ.. 576. Εἰ. εὐ Ῥιώωμέαγολ, 
ἴῃ ΑἸδχ. ρ.. 687. Α. 41 ποπ' 
Δα π|556. ἰαηΐπι 1 Ρευϑ δ 
ΓΒδΙάδπι,, 864 6]}5 δἴϊδιη ἰ6- 
πη] οηΐα ργοίογντὰ [ἀοἴτιπὶ 40-- 
ὁοδηΐ, τα 5176. 18 ἔοι γορία 
ῬοΥβΑΥ ΠΏ ΟΟΠ Πα σγδυΐ: ἰΔΠ1|-- 
οἰδὶ ἀθ᾽ ἰοὶο ποοὺ πεσοίϊο φυϊὰ 
ΒΟΉ, ἀπ ἰδοεῖ. Ζγγέαττεδν 
8818 οἰδιηδί, [1511πΠ|8 Ῥ6οοδὶῖ ἃ 
ϑολοζίαδία ΘΟΥ 1551 11111]8 511-Ὸ 
ΒΡΙΟΙΟ: Τεγέξοχτπι ἰεἰσιῖ δά 
«“Ἰοἰαπὲ δ. Τί, χ, 2. 481, αα81|-- 
σνὶς Ταϊπιογε δ εὐύῥ!ϊὲ 11151516 115 
αα Ταιιδαηι. Θὐρέηθε: Ρ. 368. 
1η Τ 16 τ]ὸ βπάογα ἀ εἴα! ]-- 
δόῖοτ, ράγτιχ [αἸ 6 ῬΤΟΠΊΟΥ 1, 
ΨΜΙάοθΙπιτι5 411845,. ΟΡΘΓΔ6Π6 
851 Ῥγοὕτι., [8 Π105155] ΠΥ ΤΠ 
Οὐδθοῖδθ ΠΥ ΓΙ ΟΠ, 4186 
511} πη0 1,414158 ΠΟΙΙΪΠῸ οοΪδπ-- 
ἰὰτ, ΗΙϑ'ΟΥΊΔ ΠῚ 11} ϑί ΓαΓ 6, ηπ-τ 
ΠΊΘΙΠΙΠΔ Π ΠΡΟ, ΘΧΡΙΟΥ 5616 
[ΘΒ ΡΟΥ ΤΙ ΠΟΐ158 ΟἸΒΙΠΠΘΌΟΓΟ. 
ΒΒ ἀϑῖδθ γΟΥῸ ΠΟΒΕΧῚ Π1Ὶ6Π11-- 
πουτιηΐ {π|}] τΤΘΡα 116, {108 πιο- 

4ο ΠΟΘΙ ΠΑΝῚ, μι ἸΏΡΡῚΜΊ5 
οι. Καζοδ. ἴῃ Νοῖ. ᾿Ζαμδοῖο. 
αἀ Μαγροον. Ὁ. ὅ1τ0. 

1:5 Ξυλίαις χελώναις] 7: 
γιαειρα ἂπὰὶ ἤθοίοπιο (ΤΟΙ ΘΏΤΠῚ 
ται, ΡῈ δ. πο ΥΔΠ 
ΟΥΑΙ ΙΟμ15 ἀαθιδιη ΠΊ1Π1|8 δδΐ 
δρουϊαπι) οὐτιά6]6 Τ]6588]8--- 
ται 1]ΙῺΔοπὰ8 πᾶγγὰϊ δρπά 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, δι 

᾽ " ΄ Ἂν Υ 

ᾧ καὶ ἐβίωσε τὸν λοιπὸν χρόνον. αὐτῆς δὲ πολλοὶ τῶν Θεττα- 
“ ΔῸΣ ὄν, ν᾽ ͵ »»- ἥ 

λῶν ἡῤῥασθησαν. καὶ τῷ ἔρωτι τα προϑυρα αὐτῆς οἴνῳ ἔῤῥαιενον. 
. “ μᾷ ν Α 

καὶ φασὶν, ὅτε ζηλοτυποῦσα: αἱ Θετταλαὲ γυναῖκες ἐφόνευσαν αὐ- 
4 , - - » κι 

τὴν 18 ξυλίαις χελώναις τύπτουσαι ἐν τῷ ἱερῷ τῆς ᾿Αφροδίτης, 

:μλοπ. χατι. Ρ. 589. Α. ᾿1π46 
ψ Γ15 1156 πὶ [6.6 511})51}: Π0-- 
δίεσ ϑολοίιδίος. Δ 1Ο 8518 

ιϑολοίίαςρέας διὰ ἀδθοῖ ποῖ 56- 

Ἰαπὶ ϑμίαας, 411 πᾶθο, Ῥϑιοὶβ 
ΟΠλ15515, ἴπ Υ. Χελώνη ἀ650}1- 
ρϑιῖ, 8εὰ εὐ “μομαώμι5 ἀραά.. 
“ῬὌλοί. Ὁ. 872. ν. 20. Π811, 18 
ἀπθιῖο5, ΡΥ δθοθαὶ: ορβουναίο 
Ὧθ μονώτατος, αὐοά ἸΙοοΐ ἃ 
ΟΥδμμηλδί!ο 185. ΡΓῸ 50]Ο6οῸ Πα- 
Ὀεδίῃγ, τι ρᾶ888 ἰαιηδὴ “7γὲ)-- 
φίορἠαπεην πιυοποῖ; δἰαμῖὶ ἰον-- 
1τ|8. Ὁ πος ΨΘΙΒ118 ΘΙ1ΠῚ ΒΊΡΘΓ-- 
Ἰαϊ νι οἷο. ΑΡ «το 1016 
ἀογῖναβδο, απᾶθ βου 1} 1} 
Ἔρωτ. Ρ. 708. Δ. Τηραγολιι 
ποῖ Οὔδοῦχα ᾿Ιαπθῖ, τι ἃ 
τοίοταῖ, ἰὰπ ΓΓΉ 65561845 1 [6 -- 
Ῥίπαι Ψ  παν 5 δἀάιιοίαπι 1,6]- 
ἀα, Ἰαριαϊθαβαια οὈΥιΐδμι 11ι-- 
ἔον Π118556, {πΠῈ Δ ΘΏΘΥ ΘΙ ΕΚ 60 

οᾶϑα αἸοίαπι ἀνδροφόνον" ἀτι8 
ἕδιθ πη ΔρΡΡΘΙ]αἴϊο φυσπάοααὶ- 
ἄσδπι ΤΕῚ, Ὀτι}1|8 ἀεϑισηᾶπάδα 
οὔπδα α1ΐ ᾿πηροδ18, σοηνθηῖ- 
γ6 πὸ νἹἀδίῃν, ΤΌΤ 6 Π16]1118 
ἴῃ ἀὠνοσιοφόνον σομημηαα ιἔτιτ. 
δας δὐίθπη ξύλιναι χελῶνας 
60 Ά 0611 Πρῆθα, 886 να] ρε- 
αἰθη5 βΒαρροπαηΐην, ψοὶ δα- 
ΒΌΒΠΘΙΙΙ 1ῃ ἰδοῖοβ Ῥυδθρθηΐῖ: 
478 χελώνην οογολιζι5 ἴν-- 

ἑεγργθίδιαν ὑποπόδιον, οἱ ϑεχέ. 
“Μηι)ῖγ. ἄν. Μαίμοιι. 1. ᾧ. 246. 
τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν καλούμενον ὑποπό- 

διον ᾿Αϑηναῖοι καὶ Κῶοι χελωνίδα 

καλοῦσιν" τἰπο Δ] 1αγῚ πὸμ 
Ῥοίεδί, ᾳυῖη, το]θοία σταμ- 
χηδἰϊοοχιιπὶ Θαρ]οαίίοης, 68-- 

ἄδπι 5810 τι) 5 ψοσαθα]1 ροίε-- 
ϑἰ85 διῃρ) οίοπαα ὕμαϊέλ. καν, 
15. Νοίανις 11. δϑέοράαῃ. ἴῃ 
ΤΠ65. Τ.. Ου. Τ᾿. αν. ρ. 466. 
Β΄. 468. Ἐς ραγιϊπ τϑοῖο, μδγ- 
(1 π} 86018. (δίοσγαπι ἴση Ψ 6ὁ- 
ΠΘΡ18, 4π86 οἀθάδμ 11] 11}]16-- 
Τα ἴον Οβ᾽ ϑϑίπια Ραἰγαίδπι 
ἴευγθ ποὸπ Ροϊαϊΐ, αι] 111 155" 
88 ρϑϑίθ Ὠ]οιϑοογοῖασ, 50185 
Ἔχροϑβιιὶ Εἰ πάσσαῖΐου 47γ1510-- 
μλαηπῖδ. ἸΠ]ὰὰ διαΐθιη ρδβί 1] 6η-- 
ἰ186. 6] απ, 410 πια)εδίαίθηι 
Ἰδθβδμπ) νη ἀ]οαγοηΐ, 8Ο0ΟΥ}1- 

ΠΠὮΔ π ΡῬΓΟΠπία Παρπογπηΐ 
ΟΡ 5016 11 Ν᾽ οἴου πηι Π)}1}: φαδηι- 
15. 611 Ταΐϊ 0 η6 ὈΓΟΡΙΙΔ τῶν 
λριμκικῶν παϑῶν αἴτίοε 66 η86-- 
τομΐαν ρο]ΐο ἂς ΏὨ]1ᾶπᾶ, 1460 
Ἰδίθθ πε π6 4118, 5] τιβ18 
ευγϑῖ, εἸαβάεμι μ18}1 Ἰπΐοσθη- 
αἹ ποραῖα 1 ροίεβίδβ. Ψ146 
ϑολοί. ιγέρἑα. αα Μεά, ν. 278. 
Ῥγορίου αἀὐϑᾶπὶ ΒΥΔΌγοΟΙα 58- 
51.115 σομῆχδμι 1 [6 Π10]0 1)18-- 
ΠὰΔ6 λοιμιώδης νόσος τοῖς Αϑηναί- 
οἐς ἐνέπεσε, ἰεϑί6 δωλαα 1ῃ ἴΑρ.- 
πτος. ΑΘΒΟΠ 68 ΑἸΒΘΠΙ5 676.- 
οἴα8 4παπὶ 1) 6! μι ΡῈ] 1556 , 
ἱπ00]48 Ἰπνοηδ νοσεῖν λοιμώδη 
σινοὶ νόσον, απι80 605 Ἰῃγαβοτιαῖ 
κατὸ μῆνιν ᾿Απόλλωνος, ταφέν- 

σὸς ἐν τῇ νήσῳ τινὸς τῶν ἐπιφανῶν, 
5. Ἄρη Ἔδει ᾿ 

οὐ πρότερον εἰωθὸς. Ἐρ. 1. Εδυχ 
ΟΡ οϑυβαμλ ποῦ δα ογδομΐα 
ἰδπιέπιηι ΘΟ στο θαπὲ, «παῖδα 5 
ΤΘΠ1661115 Ὀ] σα απ αἰ ν1}}1 [115 ἴιπ-- 
Ῥοϑβιΐδπι ἀνογίαυθμΐ, βοϊβοιία-- 
1; 5864 δ ]Ἰικίγαϊπομίθιιϑ 
πϊεραηΐοχ, πογαγιιπηηῖιο γα 
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Χορ. Ὁ Τιμοθέου δὲ πύργος; Καρ. ἐμπέσοι γέ σοι. 180 

πανηγύρεως οὔσης » ἐν ἢ ἄνδρες οὐ παρεγίνοντο. διὸ τούτου ἕνεκα, 
λοιμὸς κατέλαβε τὴν Θετταλίαν. ἕως ὕφσερον ἱερὸν ἐποίησαν ᾿ἌΑνο- 

σίας ᾿ΑΦροδήτης, ἐπειδὴ αἱ γυναῖκες ἐν τῷ ἐβξῷ ἀνόσιον τετολμή- 

κασι φόνον. 

χδο Ὁ Τιμοϑέον δὲ πύργο:.} Οὗτος εἰς τοσοῦτον ἤρ3η τῆς. 
τύχης» ὥςε καὶ ἐν ὀψει τ τούτον Τὴν δαίμονα φαίνεσϑαε. καςφν 

τασκευάσας δὲ πύργον. οὐκ απὸ τύχης ἔφη δα ἐσ ευδεηξεύρε,, ἀλλ᾽ 

ἐπ᾿ αἰνδρεζας. ὀργισϑεῖσα δὲ ἡ 
δὲ εἰπεῖν, 17 διοὸὺ τὸν πλοῦτον ἐγένετο, ἀλλ᾽ 

Ὃ Τιμύϑεος πλούσιος, 1ὃ ἅμα δὲ καὶ δλβιος Ἄλλως. νϑέῶνς 

γ. 180. Χορ. Ὁ Τιμρ. δὲ σ.} 
ἴῃ Ῥουβομβ ογπ8η418 (. 1), 
αὖν Εἀ4. Ἰιδιιὰ ράγππι αἸϑοοᾶιῖ; 
Βοος δυϊοηὶ απ ίαν ; ΟΠ γο- 
ΤΩΥ]Ὸ ΤΕΒΡΟΠΒΆΙ, ἔμιπέσοι γέ 
σοι" τῆοχ τόλμη Οδσιοηὶ Το 
δὲ πράγματα, ιπΙατι6 ν ΟΡ 5 0.8 
βοαιθηΐοθ: οοηΐγχα ΟὈΠΓΘΙΏΨ]Ὸ 
εάσμπὶ Κρατοῦσε οἷο. 1 18 
ΠΘΩῸ6 ΟΠΠ18, Π6 0 Π1}1] ΡΓΟΡοΟ. 
ῬΙδοοῖ βδοῦνο νἱπάϊοασι Ὃ Τὸ- 
μιοϑέον δὲ πύργος" οπὶ ΟΠ ογον-- 
ἴμ5, ἰοφαδοιίαίεηι 6718 προ Σ-- 
ἔππε Ῥυϑοοϊριΐθη, δἴαιιθ τ 0 
Τ,αἰ 418 ΘχοπρΡ]Ο ποῖ οομΐο1- 
ἴδ γοϊμ πάθηβ, ποποβὶ!8 Τοὸ-- 
βρομάᾶοῖ, ἐμπέσοι γέ σοί, 48} 
1 ἀϊοίπηι ἰᾶπι 1ΠΟΙ Πα Γ11ΠῚ 
ἐππιριιδοηΐου ἱπὶ πουτιῖι 160 1556 
(ἁγίου οχ᾿ϑί ποτ. Ὑ ΘΥΙΓΗῚ 
Ποὺ ῥϑοίο δϊ1π|}}] ΟΠγομγίο 
οομποοάδπι ὈΓΟΧΊΠΟΒ ἱγὸ5 ΨΕΥ- 
85, ΟαγἹοπὶ, σπεδι δ] πε 
Ἰδλοϊπὶ Ἐπ, ναἰσαῖας, Κρα- 
τοῦσι... ««« (μόνος. (Διά 5] 415 
ἕδιπθη οὐπιποὸ ὦ. 9) Ὁ, 58}- 
5ΟΣ ΡΟ πάππι μυῖεΐ, ποῖ 66Π1-- 
ἄσοπα τι ττιπὶ Δάν ΒΟΥ. 

βἰαϊπαγτ νοὶ ἀδάϊπη ἀδάϊοσεα- 

ἐλοηῖριβ, Ὡχοιηριιῃ Μαβϑῖ 

ΒΕῚ ΓΑ ς (4 . 

ἑπκυσατο Ἢ νοῦσος 

τῦχν πένητα ἐποίησεν. οὐκ εἰ ἴασε 

ἐπήγαγε παρ᾿ ὑπό- 

ΠΟϑΙΘΥ ϑολοῖ. αὦ Ἡ 8η. σν. δοά. 
101 τείογι τὰ Μὰ Ἡ Υ ΟᾺ]15 
Ανουντποὶ ζϑρουσιν γενέσϑαι κα- 
τὸ τὸν μέγαν λοιμόν" ὅ3εν καὶ 

ΤΟΝ 4180} 
δαατάσθῃχ 1πἰ6}}1951 ΡΕβ 1} 6 {181 
ΔΒ ΙΊΓ Οὐ, ἀτιαπαι 4π86 Ἰπιοτ 6 Π-- 
ἴον ἂ᾽ Ηϊβίουϊοο σγᾶν 551Π10 
ἀοβουιρία τι. ο. 40. ψου8 1} τοῦ 
μεγάλου λοιμοῦ ΔΡΡΕΙ] αἰ οπαπα 
ΟΟΠΙΠΊΘΥ ΗΠ]. 

10 Τούτου ΝΠ] εὐαΐ, ον 
στοΐοσει ἰοοίϊοποιι Α. οἱ ΕἸ, 
ΒΡΟΥΒΘΥΟΠΙ, ἘΠ4Ὸ6 πο} ἀοἰ6- 
ΤΊΟΣΕΠΣ 68, (τᾶ (ὐδἐεγιζιι8, 
ΘΠ 6 Εοου ] “ογέμ5 οἱ Α-- 
δέδγιώ5 ΤΟροβαουπηΐ τούτῳ. 

17 Διὸ τὸν “λ.] Οομδοπεϊ 

Ο. 1])Ὸ. αυἱ ρυγίαιδο γοΥϑα8 
Ρᾶτιῖ, Ὃ Τιμοϑέου δὲ πύργος», 
δΆΡΕΥΠΟ δάάϊάϊ!, οὐχὲ διά, σε 
ἐγένετο, ΔἸΊΟΥΙ, τοῦτο παρ᾿ ὑπό- 

νορέοινς 

τὸ Ἅμα δὲ καὶ ὕλβιος ἀνὴρ] 
δμεἑάαα, οὐῇτ8 Οοάοχ δἀηοία- 
0 Π6 ΡΡδοοθάθι οατιΐ, Ππο- 
τα τατζιτπι πὶ 1ἴἃ ΡγΆΘΡΟΙ: Οὗ- 
χοὸς ὃ Τιμόϑεος πλούσιος ὧν, καὶ 
σρατηγὸς ᾿Αϑηναεῶν τεῖχος ᾧῳκοδὸ- 
μη σεν" ὃς εἰς τοσοῦτον Θἷο. ΟΠΪῶ-- 
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Χρ. Τὰ δὲ πρώγμωτ᾽ οὐχὶ ς διο σὲ παᾶντα πράττεται; Π 

Μονώταωτος γας εἰ συ πάντων αἴτιος 
. Καὶ τῶν κακῶν καὶ τῶν οὐγαϑῶν, εὖ ἴσθ᾽ ὅτι. 

Καρ. Κρατοῦσι γοῦν κούν τοῖς πολέμοις ἑκαίξοτε, 

ανὴρν, «ρατηγὸς ᾿Αϑηναέων, χα οὐκοδοριήσας εἰς τοσοῦτον ἤρϑη 

τῆς τύχης» ὡς τὴν δαίμονα ὦ ὄψει φαίνεσθαι τούτῳ. καὶ ἐν ᾿᾿Αϑή- 
γαις ἐν εἰκόσιν ἐποίς ν αὐτὲν ποι μιώμεενον οἱ ὠὠγράφοι, καὶ τοὺς τύ- 
χας “Φερούσας αὐτῷ εἰς διῆετυα πόλεις καὶ πορϑοῦντο αὐταὶς» αἱἷ- 

ἀλαφνευόμοενος δὲ ἐπὶ τῇ εὐ-: 

τυχίᾳ ὁ Τιεμόϑεος ἔρη μῶλλον αὐτοῦ εἶναι ᾿ τῆς τύχιης τῷ πρατ- 
τόμενα. διὰ πὶ ἠτύχηκεν ὕφερον, γεμεσησάσης αὐτῷ τῆς τύχης- 
Πολλοὶ δὲ Τιρμόϑεοι πωρεῳδοῦνται" νῦν δὲ τοῦ “ρατήγοῦ μέμνηται» 

νιττό μενοι τὴν εὐδαιμονίαν αὐτοῦ. 

ὃς ὑψηλὸν πάνυ πύργον ἐποίησεν ὡς πλούσιος. 

1δ0 μπέσοι γέ σοι. 1 Παρ᾽ ὑπόνοιαν τοῦτό ᾧησε. δέον εἰΞ" 

πεῖν ϑαν͵ μαςὸς καὶ μέγας. 

182 

κράτους Ἢ 

Ψ ω ἹΜΜονώτατος γὰρ εἰ σύ. 

τοιγοοοῦν μονώτατθε ἐπώνυμοι τῆς χώρας εὐσε ἣν 

19 Λυκοῦργος κατὰ Λεω- 
ἐᾷ 

184 Κρατοῦσι γοῦν. Χρήμασι γὸὲρ ἐπικτῶνται σύμ κάχους κοιὲ 

ν. 182 Εὖ σ᾽ ὅτε Αγυπᾶ, 
εὖ οἶσϑ᾽. Ὅτ Β4α, οομπόρίταὶ 
σ. 19. ου)18 δὰ Βππο νεσ- 
58τη Δαβουρίδ δϑὶ [8115 δά ηο-- 
ἕαϊϊο: Διο σὲ ἡ κλοπὴ καὶ τὸὼ 

λοιπα᾿ διὸ σὲ κοὶ τὼ κάλλιτα 
ἐν τοὺς ἀνθρώποις. 
συν. 184 Γοὺῦν  Ο. ΤΌ. γὼρ 

γὺν εἰ πολεμίοις, [ἰβθόχ8]11|5, 
48ηὶ ΡῈῚ ογαΐ, βερίθηοβ 110 
ΨΟΥΒΊομΪο θ6 465 ἀοπαη8. Με- 
Ὁ ΒΥ ΘΩΪ ροΐοβι πο τιπῇ 
ΤΔΙΊΟΙΕ : Κρατοῦσι γοὶρ νῦν καν 

γε}, Κρα- 
τοῦσι γὰρ οὖν καὶν τοῖς π᾿ εἷο. 

5εὰ ἀμπριίο, ἃἂἢ γψαχὶοὶαίοπι 

δᾶπι ῬΟρΡΟΓΟΥ ΠΣ ἀϊνεῦθαο 60-- 
αἴτιαι. αὐἰτιιογτα Ἰοοίο 65 
γοῦν, γὰρ (ιοά βοίαπι ἴῃ μος 
ψόΓϑα ροβυὶ Ζ7. ϑέορἤαμ. Ἢ. 
ΤΟ τὸν. το. Β.} νῦν. πᾶς 
Ῥαν οι 58 θὰ 0 0} 6 1Π6] 58 Ῥ6ῈγΞ: 
τητπιΐα! οομοίαί. Πολεκΐοις 
Βαβεῖ οἰΐατη 7 ἤογμας ως. ἴῃ 

πολιέ Διο. ἑπάφοτε" 

Γοῦν, αἴστιο Φἀ Ἰουτιπ 5οἱά 
Ψαπὶϊπα Α. 1515. Κρατοῦσι] 
ἄρχουσι" ϑοθόποη Ὁ. 0). 

δἷβ, αἀμᾶς ϑδηὺ διπὶ ἱπαρία, 
.“, ΨῚ 4.2} 2᾽ Ἶ «ς 4 

μα, δὲ καὶ Ὁλ. ἂν. ἰττπὶ ὡς τὸν 

δαίκοονο; Φαίνεσϑαι ὄψει, τούτῳ. 
δαοπίιβ. δι. Δ, εὐ ΕἼ]. πδῶλ 
(Οὐ οἱογιέτε5 ἸΛΊΟΥ ΡΟ ΠΟΥ ἐν ὄψει, 
ῬάχὨΙ ἩἸΕΒΠΟΣ, 6.) 5586 Γ6-' 
ΘΟΠΠΟΡΙ 15. ἸΟ π Πα ΤΑ110- 
1611, τιῦ ὄῴει Βο πη ργῸ δογατ 
Ῥοπαπΐ, Ῥυδθίεσοα ἀϊδιαποὶδβ 
Βυ)μ8 ΘΟΠΟΙΙ ραγίθα., τιβτὶβ 
ϑιοέαα ἄτιςα, σομρ᾽ αὐϊηαν!; 18 
απὸ ἰοριίᾳ οἱ εραηίιι9 τοὶ κα- 
τορϑώματα Ῥτο το πραττύμενας 

σά ἀὸ “ΔΙ πιοί!ιοο βουιρϑιῦ 

ρίαπ. δὰ )λεριοοίζ, ΟἹ. αἰ. 
τας ρου δος: ποθ. δ᾽ ἀγεο 
γ Εν 18. ται] πιὰ. αὮ ἔπαχν δΐο-- 
ΤῸ ποβίτο αϊβίαηί,. 

19 Λυκοῦργος Ὅ. 189. 
γι ϑενθὲ 



64 

ἘΦ᾽ οἷς ὧν οὗτος ἐπικαϑέζηται, μόνος. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

185 
Πλ. Ἐγὼ τοσαῦτο 'δϑυνωτός εἰμ᾽ εἷς ὧν “ποιεῖν γ᾽ 

Χρ. Καὶ ναὶ μὲ Δίῳ τούτων γε πολλῷ πλείονα. , 
Ὥστ᾽ οὐδὲ μεφὸς σου γέγον᾽, οὐδεὶς πώποτε, 
Τῶν μὲν γοὶρ ἄλλων ἐξὶ πάντων πλησμονή᾽ 
Ἔρωτος. 

20 περιγίνονται. 

“Καρ. ἄρτων. Χρ. μουσικῆς. 
γημάτων. 

Κα. τρῶ- 

185 ᾿Επεκαϑέῷται. ᾿Απὸ μεταφορᾶς τῶν ζυγῶν" 21 καϑέ- 
ὥσϑαι γὰρ τὸ βαροῦν λέγεται. 

᾿ ν ἢ : ῳ “ΠΝ . 
187 Ναὶ μιά Διὰ. ἢ Οτι καὶ 22 ἐπὲ κατωμοτίκου τὸ μὰ 

Δίο, ὅταν αὐτοῦ προτάσσηται τὸ ναΐ. 

180 Τῶν μὲν γὰρ ἄλλων.}} ΤΙΣ α, τὸ οὅ αν νυν 

Πάντων μεξν πόρος ἐσὲ καὶ ὕπνον καὶ φιλότητος. 

αἴϑ0 Ἔρωτος. ] “4 Ὃ δοῦλος λέγει τὰ πρὸς τὴν γαφέρα, 

πρὸς τὸ ϑυμῆρες τῆς κωμῳδίας ταῦτοι τοῖς ὑπὸ τοῦ δεσπύτον λε- 
ψομένοις σπ' πουδα ἔρις παροωπλέξας. ν» 

190 ΝΜ: Τραγημάτων. } Τὸ μετὰ τὴν εὐωχίαν τῇ τραπεές; 

τιϑέμενα, καλοῦσι πραλαμα, 
μεώτων τὴν εὐωχέαν" 

ἡττόνων 5 τὸ μείζω ΘΑ μμδϑητωνν 

νυ. 185 Ἐπικαϑέζ,γται {ἔστη 

ἐπικαϑίζηται, δὰ νἱ ὶο δῖ ἐπε- 

καϑήζηται ἴῃ Ο. 1) Ὁ. ἸΕΡνανῖι8 
Εχαγαυ}ΐ, νἱχ ἀἸβοογηϑϑ: πᾷ 
φεγίθ ρυδοίουπηΐ ΕἸ. οἱ ἘΠ, 
Βεπεά. ὕωπίαε Α. ι540. 

ν. 187 Πολλῷ] [μη Ὁ. )Ὸ, 
ιχεγαΐ σολλῶν" αἰϊογπαπ 1116-- 
1ΤαΘ ν 1αἴτ15. ΕΓ ΑΒ Π| ΒΡΘΌΙΘΙΙ ἐ; 
ψΟΪΌΪΙ δοϊΪοῖ 1Π ΘΠ ΡΥ ΔΠ18, 
ΘΡΡΟΒΙ γο]ῖαυϊῖ : αἰΐοαπῖα 
πολλῷ Δάνεῦθιὶ πππποχο ἀοπᾶ-- 
ἴχμπι, ο)άδαιιθ βθηΘΡ15. οτποία 
ἴπ νεϊυβέι5 Βα, πο 56 οι 86 
1ΠΌΓῚ5. ΒΟΡΙΡ 15. παι] Πππὶ 6 Ὑ601-- 
γνὶππΐ. Μοχ μιεσὸς ΘΧΡΟΒ 

ὅϑεν καὶ Ῥαρηείδι ἐκ ἐσ ραλν 

Ἀέγεταε δὲ ἡ παροιμοέα ἐπὲ τῶν ὠπὸ «τῶν 
“ε 

ἴῃ. Ο. ΤΏ) Ὁ. κεχορτασμιένος, οἱ 
πλησμονὴ » χορτασιᾷ " {πὴ ΟΥ̓ - 

ἀἄϊπθ ἴηνοιβϑο, ἄλλων πάντων 
ἐσὶ πλησμονὴ. αἴτιοι {1461 1 
8014 γτϑρϑὺῦῖ Ὠ΄. .}. Δ. 1518. 
ν]ο]αὶ 1401} 1656}. 

20 Περιγώονται) Αἀάεπαάπῃηι 

ΤΟΟΙ τῶν πολεμῶν. 
ἌΝ ἢ 

οι Καϑέξφσϑαι) ϑ τα. Ἔπει- 
ΨΙΝ  φ 

κοαϑέζεσθϑαι... . λεγομιεν. 

25 Ἐπὶ κατωμοτικοῦ } (δι: 
ἴῃ Μὰ Δία: ἐπεὶ κατωμοτιπκὸν 
οὐκ προτάττητοι κυτοῦ τὸ ναί. 

25 ὋὉ μηροίὸν] 1. Ν, 656. 



“ ΔΙΛΟΎΤΟΣ, 

φ' 

102 Φα»ῆ:.] Φακός ἐξιν δ᾽ ἀνέψητος" 

γῇ. περισπᾶται δὲ," 

«ὔ. Θεόκριτος" Κώλλων, 

ἐγεῖν, 

ΤΠ ΕΠ Ὁ Τάλαντα. 1 
ἡ δὲ μνῷ ἑκατὸν ὀραχρμαί" 

Καὶ ὁ «ατὴρ τὲ νύμισμια. ἢ 
193 “Ἑκρκοέδεκα.] 

οὕτω κάλλιον 

(φώνου ἐπαγομεένου 

γομένον πυρετοῦ 

ἐκ τῆς ἕξεως γέγονε, καὶ 
ων 

ἀπὸ τοῦ ἕξ, 

ΟἼο96. Κην] Τία Ἄοαπ|. (, 
Ὁ. νείιδίαε Βάκ(, οπῖπθ5: 
Ο. εἰ Δ. Αἰμϑίεγὶ Καν. Γὲε 
δά βοῖβοὶ ε1Π}} δὲ πθοθθ88 ροβὲ 

ἀνύσῃ . «τποάἀ 5ιιργα βου ρίδι 
Ππαθ65 ἴῃ Ο. 9᾽ Ὁ. τπΐοῦρτε- 

ἰαϊοπθηι, ὄἄναπληρώσῃ, 

-τ-ο -- 

“24 “ὋὉ δοῦλος ] Βομοϊτοι 
Ο. 1). πιαρβηὶ αὐρίοίαι : 
Ὅρα πῶς ὅ δεσπότης τὸ “πρέ- 

ποντῷ αὐτῷ λέγει, ὃ δοῦλος τὰ 

ἀρυμαὐ οντα αὐτῷ. 

25. Τὰ μείζω] 7 ἘῚ. τὸ 

μείζω κάθ Οὐ δἐργιέιι5 ΘΠ χτι, 
ἀπο ἀμ 1.15 Ζογέο εἰ. ΑἈἈμδίε.-- 

ἐκ γένηται, οὐ καλῶς, 

δῆλον ἀπὸ τε τοῦ ἕκτου καὶὲ ποῦ ἐκτὸς, καὶ ἀπὸ 

οὐ γὸρ μόνον ἐν τῇ προϑέσεε 
ἀλλὰ καὶ ἐν ἑτέροις, ὡς δηλοῦ τὰ ἰρημένα" 

τὸ ἑπκτὸν 

ὃς 

Τιμῆς. Καρ, πλακούντων. Χρ. ἐβνεκι, ἢ Καρ. 
ἰσχάδων. 

ΤΥ ΚΑΙ Καρ. μοΐζης. Χρ. φρατηγίας, Καρ. 
φακῆς. 

Σοῦ δ᾽ ἐγένετ᾽ οὐδεὶς μεξὸς οὐδεπώποτ. 

᾿Αλλ᾽ ἢν. τάλαντο τις λαβῇ τριωκαίδεκα, 

Πολὺ μᾶλλον. ἐπιθυμεῖ λα βεῖν ἑκκαίδεκο 
Κῆν ταῦτ᾽ ανύσῃ; τετταράκοντα βούλεται, 

195 

Φακὴ δὲ 1 ἑψημέ- 

ὥσπερ συκῇ, ἀμυγϑδαλῆ. καὶ τὸς τοιαῦτα. 

ὦ ᾿πιμελητὰ Φιλάργυρε. τὸν Φακὸν 

᾿Ισέον, ὅτι ἡ δοωχ μὴ δ 2 ὀβολοὶ εἰσίν" 

τὸ δὲ τάλαντον ογδοἥκοντα Διναὶ- 

ΟΣ γράφοντες ἑξκαίδεκα, καὶ φάσκοντες 
γράφειν, 27 ἐπεὶ οὐκ ἔστιν ἐξ πρόϑεσεξ, ἕνα συμ- 

οἷαι» λέγουσι" καὶ 
τοῦ ἬΝ μὲν λε- 

τὸ τ τρέπετ 

τὸ γὲρ ἑκτικὸν 
ἐκ τοῦ ἔξω, καὶ τὸ ἕκτον 

70, τὸ μεῖζον, Θ6ο ἴδοι τι5 το 
μείζω" ργαθοράοσο νὶε5 τῶν 
ἡττόνων. ͵ 

“Ὁ Θεύπρετος] ΕΠ4. » 54. 

101 δωρικώτερον Ἰέδίκαν,. τὼς 

φακὸς ἕψειν" ᾳφιαπαδι .50λο-- 
ἐϊαϑέθ8., ὩΟῚ ΑἸΠἐΙ 8ὃ0 Πποβίοθυ, 

τὸν φακὸν ἱπνοπου, ποῖ 
δα τ" ϑοΠο θπ.,. Ἰπᾶγρο Ο, 
1)᾽ ὁ. βειιρροάϊκίαν. 

27 Ἐπεὶ οὐκ ἕσιν ἐξ πρ.} 
Οὐ ψνεῖε, 16 ΠΠ1πὶ ρϑίοσί 
οΧ ΤΎΜΒΡΝ ῬΡ: ὅδ. ν. τᾶ, 
Ἢ ἐξ πρόϑεσις, ὕταν αὐτῇ σύμ- 

ᾧωνον ἐπιφέρηται, τρέπει τὸ ἔ 
Ρ 

Σὐδ.. Κ. 

Ἐ, 



66᾽ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἮἯ ᾧῴηδιν οὐ βιωτὸν αὑτῷ τὸν βίον. 

Πλ. Εὖ Το; λέγειν ἐμοί γε Φαίνεσϑον πάνυ. 
Πλὴν ἕν “μόνον δέδοικοω, Χρ. φράζε τοῦ 

Πλ. Ὅπως ἐγὼ τῆν δύναμιν. ἣ ἢν ὑμεῖς φατὲ 

πέρι; 
200 

}ὔ 

Ἔχ, χεῖν μὲ; ταύτης δεσπότης γενήσομαι. 
Χρ. 

Δ ᾿ Ἵ 
τὴῇῦ9 Πλὴν ἔν μόνον δέδοικα. 

ἐπελϑεῖν, ἐὲ ἠδ μοι τοσαύτη δύνα είς ἐςί, 
αἱ δέδοικοι μὲν ἐγὼ ἀμεταβάτως, δεδίττω δὲ 

κ᾿ 

βλέψαι μιε. ᾿ 

Νὴ ΤῸν Δί, ὠλλὼ καὶ λέγουσι πώντες, ὡς 
Δειλότωτόν ἐσ ὁ πλοῦτος, ΠΛ. ἥκιξ᾽ ̓ 

Τυῴλος γοὶο ὧν οὐ ὀύνοκεκε 

δέον οὖν ἐσὶν ὠνω- 

ἕτερον πρὸς αἰτιατικὴν συντασσύ μενον. κ 

202 Νὴ τὸν Δὲ, ἀλλὲ καὶ λέγουσ σι».}ἢ Οὐ σὺ μεύνος λέγεις 
᾿] ᾿ ϑι.Ὴὰ τ ͵ 

σαυτὸν δειλὸν, ἀλλὰ καὶ πάντες. 
ἘΝ ἃ: - ἃ , Ν 

ΤΙλουτὸς εἶπεν; δν μόνον δέδοικα. τὸ 

Φ τοῦτο δὲ εἶσδν 
Ἁ 

ἐν" Δία, πκαξωριοτικῶς 

ἐπειδὴ) ὁ 

ΕΣ ᾿ - .7 , - , ᾿ ᾿ 
Ωντε τους Σσ ξυρεος τῆς δυνά κεεως. 

30ὅ Δειλότατον ἔσϑ᾽ ὃ πλοῦτυ:.} Λέ ἐγεται περὶ τῶν πλου- 
σιν ὅτι δειλοὶ, διὼ τὸ ἀγωνιᾷν περὶ τῶν ᾿κρηρβοάτων. οἰνέστεταε" 

ἐκεῖνος γάρ (ησὶν» δὲ εἰς 28 Εὐριπίδην" 
«ς .- , 

Δειλὸν δ᾽ ὁ πλοῦτος καὶ φιλόψυχον κακόν. 

ἀνο(δέρεται δὲ 29 ἐπὶ ϑεὸν ἡ τῶν χρωμένων κατηγορέος, 

᾿ ν. 197 Οὐ βιωτὸν) ἴῃ εαπ- 
οἷς Βαά, οὐκ εἶναι βιωτὸν, 

τ ΠΊΕΓῸ Ρδάϊμ αἰίχα ποθ 
δναρᾶηΐα : πιϑῦιΐο ταβεοιΐ 
Αιτεδέρ»ι25, αὖ ογαὶ τχδίυ! οαἷ-- 
1 μι Ἴ5511118, ΒΕ Ρε  νδουαβ νο- 
65: Οἴ) 8. Θμθηἀαἰ ἴοι ἱππτοὸ 
δῖσπο ΠΡπιδιηθηΐη. δοσθα 
6Χχ σοήῆβεηδβι (᾽, Π) Ὁ, 10} 58- 
τ πααϊἄο Ρου ΞΟ ρίπηι οϑζ, 
ΓἯΣ Φηδὶν, οὐ βιωτὸν αὐτοῦ 

Τὸν βίον, δαάϊϊα, ἀτ46 ΕΣ 
Ἰομπίθπι ᾿ἱπᾶϊοαὶ, ἱμπίονργοία- 
ἕϊομιθ, οὐκ εἶναι βιώσεμον, ἀξιον 
ζωῆς" σοίεχτι αὐτοῦ νο] αὑτοῦ 
ΒΟΥΙΡ5, δὴ αὑτῷ, ποι 1η}]- 
ἴππι ᾿ηΐογ 856 δι ὈΙίΟΥ. 

τσ κπρσσαι πτοσσπατιν παν ττιασο τυτας τ - τ οὐστσα ἐπττοσυσετιπας τ 

8 Εὐριπέδην} ῬΠΟΘΙ158. σ᾿ 
θοο. Θχοουρϑιὶ ϑέοῦ. Ῥ. 507. 
ἜΡῚ Ρουγοῦθ6 ῬΓῸ δειλόν 3) ἴπ 
ΤΠ σῖπα ἡοΐδίαγ, τυφλόν 8΄, 
γιά ὦ. 1.0. ὥγοπον. ἀ6 Ῥ, 
ΝᾺ 

209 Ἐπὲ ϑεὸν] Ἰθοηδ ὅοἶε- 
7,118. ΟΟΥτο ΧΙ, αιοά 1π 4, οἷ 
ΕῚ, Ἰεροθαιαν ἐπὶ ϑεὼν. 

ὅο Το τῶν Κωμεεκῶν) Οὐδ 

Οοτμϊοουύαηλ δ᾽ εσϑηΐοπι 86Πη- 
τομ αι ΠΙΟσοΙ 8 (οὐ ΘηΐηΣ 
ἀποίονοα. Ρυοἱ “λέδσοη., ἴω 
γι, δ1.) [15 18:15 ΘΧΡΟΪ- 
νψευ, δααϊάθιι ἴβποτο. Ἐ7ιι8- 
ΠΣ ἀϊοῖ ΠΙΘΗ ΟΠ 6 ΠῚ αἸΟΩ "18 
ἴδοις ἰδίαι, δὰ 1ἰ, ἈΚ, ρ. 
812. 0υ. 80. 

ὠλλά με : 



ΠΛΟΥΤΟΣΙ 

Τοἰχωδύχος τὶς διέβαλ᾽ εἰσδὺς γοίὸ “πότε, 
Οὐκ εδἰχιὲν» εἰς τὴν οἰκίαν, οὐδὲν λαβεῖν, 

67 

ὶ ὁ 

2ος 
Εὐρων. αἀπωξώπαντα, κωτῶκεκλεισ σμένω " 

Εἶτ᾽ ὠνόμασε μου τῆν πεόνοιαν, δειλίαν, 
Χρ, Μὴ γὺν μελέτω σοι μηδέν᾽ ὡς ἐδὶν γόῃ 

᾿Ανήρ πρόϑυμος αὐτὸς εἰς τοὺ πρώγμωτα, 
Βλέποντ᾽ οὐποδείξω σ᾽ ὀξύτερον τοὺ Λυγκέως. 210 

Χ 

οΆ Τοιχωρύχον. Τ᾿ Περὶ πολλοῦ ποιοῦνται τὴν ἀσφαλείῶν 

οἱ πλούσιοι" καὶ ὅ0 τις ἐὼν Κωμιεκῶν Φησι, 

Τί ποτ᾽ ἐσὲ χλωρὸν, ἄν: βολῶ, Τὸ χρυσίον 
ἢ ἐπιβουλευόκεενοιν ὑπὸ πάντων ἀεί. 

οἱ γὰρ εὔποροι τῷ φύβῳ τοῦ μῆ  ληφϑῆναι τὸ χρῇ, “τα, δειλό- 

τεροι γώονται. 

“ο0 ᾿Απαξάπαντα.]} ᾿Αντὲ 

τὸ ἐπ ἐκεώων οὖν μετήνεγκεν 

σοῦ τέλεον. 

ἐπὲ τὸν Πλοῦτον. 

τὐ δὲ ἑξῆς, εἶχα 
ὌΡΥ ς ( ᾿ 

εὐρων ἀπαξαπαντα κωτακεκλεισμιένα. 

200 ᾿Ανὴρ πρόϑυμιος.} ᾿Ἐὼν προϑυμηϑῆς καλῶς μεέτελϑε;ν 

χαῦτα τοὶ πραγ ρμουτίκ» ὡς τοῖς μὲν δικαίοις συνεῖναι, τοῖς δὲ πονη- 

ροὶς μηδα, ("ῶς, 

210 ᾿ξύτερον σοῦ Λυγπέως.]} 

Φησὶν,, υἱὸς γε το 

γ. 2ο6 Διέβαλ᾽ ῬΥΔΟΙΟΥ 
Ἑδνσγοαμαηὶ δ ἀ4. γε τιδο διέ- 
ἜΡΙΟΝ Τηϊμ ἴσα πιείσο ὃ:-- 
αὐτὰ πο Πτ}} Αιροίογεδ 6588 
Δ) οἸοπἄαα δποίονιδίθ Ὁ. 
Ατπαηᾶ, ποι ἀϊδογοραὶ ΟὉ.1}). 
ἘΣΡΙἸοδιἱοποιη πῖον ΨΟΡΒῈ18 
ΔΒ άΡΘη5, ἐσνκοῷ Φάντησεν. 

᾿ ν. χοῦ Ἐὐρων ̓ ἀπαβάπαντα ἢ 
ΠΟ. 1)0. Εὐρὼν γὰρ ἀπαξάπαν- 
τα «ἀοπιοῦο Ροϑβὶ λαβεῖν αἀ- 
ῬΟΙΣ ΔΓ οδὺ πιδ]ον]8᾽ ἀ1811π-- 
ΘΕ ρΗΪ 5. ποία, 0 ὙΕΓῸ 
ψΘΥΒα ἢ ον βάτο σοη-- 
μοοῖϊ, Εὐρὼν γὲρ εἷς, εἶν ὠνό- 
μμασε" εἰΐὰ τ1}}1 γναΐϊο πίβιῖο 
αδίπα ἀδίεσίον ντιϊσαΐα, πθ0 
ἀαθιίο, απαπὶ φαημάφηι ἰροίϊο- 

" ε Ὸ Φ ᾿ 
Λυγκεὺς, ὡς αὐτὸς ἐν Δαναΐσε 

2 ὦ 3 “- 

ἐροῦμεν ὃ ἐπεὶ τὸ περὲ σαυτοῦ " 4 ἐπεὲ 

με ϑομοϊϊαϑῖεβ {πεῖς 56- 
οὔ. 

ν. 210 Τὸν Λυγκέως Τη 

Τιγῆοθο (. ῸΌ. -ΠργοΥτα8 

οαδοτνι λεγκαίως" ὀξύτερον 
εἰ] ἃ τδοάμπιϊοτο τήδίῖι 

εὐποηαΐαμμ. [1ἀδ6πῈ τποάο γν. 

208. γένητας ῬΓῸ γένῃ" πιὸχ 
ον 211. δυνήσῃ. 

τποσαν τ οὐ... 

ὅι Ἐπεὶ δοκεῖ παρ᾽ ἷς. λ. 1 
Τὰθθ αἡπογβιη. ρογ(μϑαηΐ, 
ΔΘ στ Θ᾽ ῬΟΓΒΡΙΟΙ ροϊεβέ, πἰϑὶ 
1. Παμπδια!ριι5 «ρἱδέορηαποηι 
εἰδίτιαβ, Οοχμηίοα ἔοχίο 70 η-- 
4 ροχίαΐθ, πίσόβαμπο {,γι- 
6608, μαπὸ ΛΔεργρίϊ, {ἰπππμὶ 

Ἑ 2 



Ϊ 

ἈΡΙΣΤΟΦΛΝΟΥΣ 

-Ὁ ῳ᾿ , Ὁ -Ὁ ἣν 

Πῶς οὖν δυνήσει “Τουτο δρῶσαι θνητὸς ὧν; 
2) γον » ΠΝ Ὶ Ὁ "» 

Ἔχω τίν ἀγαθήν ἐλπίδ᾽, ἐξ ὧν εἰ ΠῈ μοι 
« - δ. Ν ΠΝ, ΄, 

Ο Φοῆϑδος αὐτὸς. Πυϑικὴν σείσως δοῤνην. 
δ εν Δι ἢ » ᾽ Ὁ Ν ἀοοευυ 

Πλ. Κακεῖνος οὖν ξύνοιδε ταυτῶ; Χορ. φημ ἐγω. 
ε ν ΤΥΝΝΙ τ᾿ ΌΝ ,ὔ Ὶ 2) 2 , 

Πλ. Ορῶτε. Χρ, μή φρόντιζε μηδὲν, ὦ ᾿γαϑέ. 215 

“-Ὡ ) » ΄ ὲ Ὡῳ “Ὁ Ϊ 

δοκεῖ παρ ἱσοοίμν λέγειν. τοσοῦτον δὲ ὀξνωπέςατος ἦν, ὡς καὶ 
Νω ΄ Ν 

δ ἐλάτης ἰδεῖν Ἱζασορα δολοφονήσαντα τὸν ἀδελί(βὸν, ὡς φήσει 
Ὁ Ὡ σῷ Ἐὰ 

2: Τί νδαρος. ᾿Απολλώνιος δέ φησι περὶ αὐτοῦ 20. ἐν τοῖς Ἄργο-, 
γχυτέκοῖς 9 

ἢ “5 ἘΠῊΝ “Ἵ 
- -π-ι πο ες ἐτεὸν γὲ πέλει κλέος, ἀνέρα κεῖνον : ] 
« “. Ω ἡδρι ᾿ Ε ᾿ Ι 

Ῥηϊδίως κωὶ γέρϑεν ὑπὸ χϑονὸς αὐγάζεσϑαι. 

{εγόνασε δὲ Δυγπεῖς διάφοροι" 
- ς , ᾿ 4, ᾿Αφαρέως παῖς, ὁ Λώκων, λέγεται Λυγκεὺς, οὗ μέμνηται καὶ 

ἌΞ ΄ [ , 

Θεόκριτος 24. ἐν τῷ εἰς Διοσκουρονς υμνῳ " 

5» ἢ 

Τὼ μὲν ἀναρπάξαντε δύω Φερέτην Διὸς υἱὼ 
Δοιὸς Λευκέπποιο κόρας" δοιὼ δ᾽ ἄρα τὠγὲ Ϊ 
Ἔσσυμένως ἐδίωκον ἀδελφεὼ υἷ΄ ᾿Αφαρῆος 
Γ ι ἃ 2 ’ Δ ΝΟ ἄρνὴμς ῃ πδ 
αρμβρὼ μελλογάμω Λυγκεὺς καὶ ὁ καρτερος ἴσῶς- 

Ὁ Ὁ) ὯΡ μ᾿ - δ) ΄ ᾿Ν ῳ ᾿ ᾿ ἐξ; δα ᾿ὰ ἢ ἀξ ρα 5] 

ὃς ἐλέγετο εἶναι πανυ οξυδερκέσατος, ὡςε καὶ τῷ ὑπὸ γῆν ορῶνι 
ἀὸ - , ᾿ ᾿ Γ᾿ , 

οὕτω μὲν μυϑολογοῦσε" πρὸς δὲ τὸ πιϑανὸν τοῦ λόγου ἐπιενενόητοί, 

ΔΡΠᾶτοι ΠΠὰμι σΟμἾ41556, 

αἰτουῖαπθ, αποά Αἰ 6} 118 γαῖ, 
δουηλοι ν 8115 που 10116 ἰν1- 
Ῥυ 556. ϑμξάαδ: Λυγκέως ὀξνω- 
πέςερον βλέπεις" ὀὗτος ἐγένετο 
ἀδελφὸς ᾿1δα ὡς δὲ ᾿Αρισοῷφά- 
γης ἐν Δαναΐσιν, υἱὸς Αὐγύπτου" 
σοσοῦτον δὲ οξυωπέξατος ἣν οἷο. 
Οὐδ ροβί “ἠροίίονἐξ ὙΘΥΒιι5 
βοααπηΐαν, Ἠ1}1} οοχιηλ 1ἢ 
διοιάα: εἰ 5ιιηἴ 58π6 ποῖίδθ 
ΤΟΟΘΠΙΙΟΤῚ5. Π}1Ππ|56τ1|6 5ρθοῖδ-- 
ἴσο. διαιγπάτην. (ὐαϊα]. ΑΥ̓σΟμ. 
πὰ Ζιγποεῖις ϑολοζαβίαθ π0-- 
δ νεῦρα ΡῬάγιιηι δάοιχαϊθ 
Ῥογρθπάῃ. 

52 Πώδαρος 1 Νοπιοοη. 1, 
115. πιοάο 18 81} Ἰοοῖιϑ, ἤο ἢ 

«᾿ ΓΟ ΄ 2) ᾿ 

εἷς πωὶς Αἰγύπτου" καὶ ἀλλος 

415 ΔΙ14 115. ΟΣ 8Π115515 2 7.- 
ἰαγὰ ΟΑΥΩΪὨΙ58., ΠΆΘΩ]. π᾿ 
ΔΏΙΠΠΟ ϑολοἠἑακέοα ΠΣ, 
81 101 αὐϊάξιη δουὸς ἐν «ε: 
λέχει βοἀθηΐομλ ΤΥ ποθῦ8 νἱ- 
ἀοΐ. 

ὅ5 Ἐν τοῖς ᾿Αργοναυτικοῖο, 
1, 1δά. 101 νέρϑε πατοὶ χϑο: 
νὸς οὐτίαχ. 

ὅ4. Ἔν τῷ εἰς Δι, .7. διά 
χατὶς χὖ7..: πο, ῥϑίεῖ; ἷ 
τ]ὰ} οἱ ἀτιο Ῥοσιπδί, 
{1558 Ὕωνον εἰς Διοσκούρουξ, 

58 Εὗρε μέταλλα εἴο.] Τα. 

αορἠαζιε, ἀΘΒΟΥ ἸΡ 511 περὶ Απ᾿ 
ο. 10. 01 νι ἄθ (ὐαέειεην: 16} 
““βοδέοϊαιο᾽ Ὁ. χα. χὅν ΛΡΜ 



πτι Ὁ ὍΣ Π: γ᾽ 

5 ΝΟΎΥΤΟΣ. 
͵ 

όρ 

Ἐγὼ οὶ, εὖ τοὺτ᾽ σι" καν δε; μ ̓ ἀπο δ ανεῖν, 
Αὐτὸς διαπρώξω ταῦτα. Καρ. κὠν βούλῃ γ᾽ ἐγώ. 

Χρ. Πολλοὶ δ᾽ ἔσονται χ᾽ ἅτεροι γῶν ξύμμωχοι, 
Ὅσοις δικαίοις οὖσιν οὐκ, ἤν ἄλφιτα. 

ΠΛ. '“Παπαὶ, πονήρους γ᾽ εἴπας ἡμῖν 

δ᾽ 

ἄλλων" ἐν 

ξυμμούχους. 230 

ὅτι πρῶτος οὗτος 55 εἶοε μέταλλα χρυσοῦ καὶ σιδήρου ποιὶ τῶν 

δ τὴ μεετολιλεύσει λύχνους μεταφέρων ὑπὸ τὴν γῆν», 

τοὺς μεὲν κατέλιπεν ἐκεῖσε, αὐτὸς δὲ ἀνέφερε τὸν αϑ. εν» καιὲ 

τὰ λοιπά" ἔλεγον οὖν οἱ ἀνϑρωποι, ὅτε ὁ0 Λυγπεὺς καὶ τὸ ὑπὸ 

γῆν, ὁρῷ. καὶ κωταδύνων ἀργύριον ὥ7 να έ βξέ- 

οι κὶ Τ͵]υϑικὴν σείσοις δάφνην. ἢ Φασὶν ὡς πλησίον τοῦ τρί: 

γγοδὸς δάφνῃ Ἱ σατο. ἣν ἡ Πυϑέο ἡνέκα ἐχρησμιῴδεε, ἔσειεν. 
ΩΣ 

210 ὅ' Οὐκ ἦν ἄλφιτα. 11 ᾿Ανσὴὶ τοῦ, οὐκ ἣν χιρήμιοτα, ἀπὸ 

μιέρους τὸ πᾶν" 
“απὸ τὸν προηγουμένου, τὸ ἑπόμενον. 

ΩῚ 
ἀπὸ γὰρ τῶν ἀλφίτων τὴν περιουσίαν δηλοῖ. ἢ 

χ 

220 Παπαὶ, πονήρους εἴπας, Τὸ παπαὶ σχετλιαφεκὸν ἐν- 

ταῦϑα. 
Φροντίζοντας. 

ἔχει τὰ πράγιιατοι ἡμῖν. 

ΕΣ γοὶρ γῦν τὸ ἐπιπόνους, 

ἐν. 216 Κῶν , δεῖ] Οοάάᾷ, Μ΄ αἵ. 
εἱ 1). κ᾽ εὐ “Ἰάαπ6 Ἰρβπηη 
οχίαϊ τὸ Βα. 2 αν. ΑἸΓΟΥ ΤΠ) 
τιϑι αἴπδ: Χοπορῆ. ἤζρῆθ5. ττ. 
Ρ- ὅ0. καὶ ζῶσὰ, κ|αν ἐποϑα-᾿ 

Μίοχ (6. 

Δ 
γὲὴν δέῃ" τΥὺὰ. Ῥ. θο. 

Ο9)Ὸ. κἂν βούλη μ᾿ ἐγω" 
᾿ πο αἱ} καῖν βούλωμ., ἐγώ. 

ὑ. 2ι1ι8 Πολλοὶ. δ᾽ ἔσοντοιε ] 

ἔσρονυτοιι, εἷ 

νῶν. πη δἰίεσο αρῆῖπο νους 

81: πύνηρον, Δαδογ!ρία Ἰηίου- 
Ῥυείαϊομθ γεωργόν" ΘΟΙΤΟΧΙΝ 

᾿ ΧΘΘΟΠΊΪΟΥ ΠΙΔΠΙ5. 

᾿ 56 Λυγκεὺς 1 ἈἉ. εἰ ΕἸ 

Λυγγεύς" 1 Ῥυδοοοάοη 15 

πονηροὺς δὲ, ἐπιπόήνους, ἀτυχεῖς, 
ἐσον τῷ «ἀσϑενεῖς, ἀπράπτους. 

ὧδ᾽ ςικτέο 

ἀϑλέ (ἔους" 2 τοῦ πόνον 

ὡς Φαμὲν, πονήρως 

ὃ εἰς τὸ πονήῤαυς" σημώ ἐ- 

ΠΤΙ5Π11811 ἢ ΠΟΟ ΠΟΙΪΠῸ 7π|-- 
οταὶ ογγαίϊασα;: θ᾽ 1310 πιετ-- 
ἀο νιὰθ Ῥαηπέέπμην δὰ “ρο- 
δέοί. Ὁ. 225. 

57 ᾿Αναφέοε: 7 Ομλμο5 Βα, 
περι(φέρει γοὺ αἀἰδοτορϑὲ “ρο-- 
οἐοἰϊμδ. Ἔιο5 1ρ88. ροβίυϊαξ 
ἀναφέρει, αὐοᾷ ᾿ορτίαν 1. 4-- 
ἑαερπαίο: Ρβαΐο ΤΠ έα: ἀνέζε. 
ρε σὸν χλυκόν. 

δ᾽ Στ. δὲ εἰς τὸ φ., Ἠδοσ 
ἴῃ Εᾳ4α. ογέδ ἂὸ Αμδέογξ 
Ῥυδϑίου πη 1858. γουύοοᾶνι ἐχ Α, 
ἘῚ. οἱ Β. εἰβϑὶ ποῦ αἰ ΠπῖοοΥ 
ΡάΓαπ Π16. ἅπὸ Ρογηποδηΐ, 
Ἔχρίογαίαιι πᾶῦογο. Νοπῦῖ- 
ἈΠῸ ἃ 5. ἀἰβογερδί: ϑφζοαδ 
ἴπ Πόνηρος" ἀμριϊανν διιΐθηι, 

Πθηϊο; “πη ψοοΐδ πόνηδος 



ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ “ο 

Χρ, Οὐκ, ἣν γε “λουτήσωσιν ἐξ ἐρχῆς πάλιν. 
᾿Αλλ᾽ 9, σὺ μὲν ταχέως μολών. Καρ. Τί δρῷ, 

λέγε. 

Χρ. Τοὺς ξυγγεωργοὺς κάλεσον (εὑρήσεις δ᾽ ἴσως 
Ἔν τοῖσιν ἀγροῖς αὐτοὺς ταλαιπωρξουμένουο) 
“Ὅπως ὧν ἰσον ἕκοτος ἐντου")ο] Ζπάξφων 225 
Ἡμῖν μετάσχῃ τοῦδε τοῦ Πλούτου μέρος, 

Καρ. Καὶ δὴ βαδίζω. τοῦτο δὲ τὸ κρεοίδιον 

51 Οὔκ, ἦν γε πλουτήσωσιν,] Οὐκ ἔσονται, Φησὶ, πόνηροι 
᾿ 

καὶ ἐρκέπονοι 

που πλουτὸν ἔχω" 
.» ΟΝ ΄ 

πλουτὼ σρεγην " 

ὅπαξ πλουτήσαντες. 
καὶ πλουτῶ μυεταβοτικῶς πρὸς οἰἐτεοτεπεην οἷον 

ς 

καὶ πλουτὼ 59 μετα βατικὼς πρὸς γενεὴν » ως 

Ἀ Πλουτῶ με ταβώτως, ἀντὲ 

παρὸ Λεβανίῳ, αλουτὼ ῥημάτων. ἤγουν ἕνεκα τῶν ὅη, ματων. ἢ 

ον  ὙΔΝ εν. Ὡς καὶ πρώην. ἐδ 

295. "- Αλλ᾽ ἐπ, ἢ ἄρ Τὸ 79, ῥῆμα μὲν ὃν μετὰ μέλλον: 
τὸς μετοχικοῦ συντάσσετοιε, οἷον, 79, ποιήσων τίλλε" ἐπίῤῥημα δὲ 

τὰ νυ κε ἑυδινθ σϑε; ὥσπερ τὸ ἀγε, μετὰ προστακτικοῦ, οἷον, 13: 

στοίησον τόδε. Ἔ 

955 Ὁ ποὺς ξυγγεώργους. Ξυγγέωργος βαωρυτόνως" 

τὸ γὰρ εἰς ος ὀξύτονω, συντιϑέ- ψὼρ, ὡς πάγκαλος» πάνσοφος. 

Μίενα βαρύνεται. ἃ 

᾿» 

σύνϑετον 

Ὡ28. ὁ Ἡμῖν μετάσχῃ.) Ὥσπερ μεταλαμβάνω τούτου καὶ 

ν. 95 Δρχμών) Ἀσοσοηίαβ 
ἵπ συ] αβάδιη Β44. ἀποτηϑά- 
ἡποάτ ἴῃ. Ο. 1) Ὁ. νη]αϊὰβ 
δραμῶν. Α΄. Ἰοοίίομ! σοπβοη- 
ὈΓΡᾺ ω ΑΝ τδῖδι ΕΒ: 
Ογαέξαπ αν. Ῥγίιμα ΕἸ. τϑοὺ- 
ΙΓ μολὼν, υδην 56 Ὰ 1 βαηΐ, 

Ἐδν-- 

ΟἿ] ΒΟΓΙΡ ΓΟ 

ααπιν ἢ8}18 τπριιργηα 510-- 

ψεηϊδί, Π1}}}] ογαΐ οϑιι886, 
ΘΠ ἃ} ἘΔ. ρυϊποῖρο ἀἄϊβοο- 
Δου 61. 

ἔβρη. “μπίω οἱ (ἐοζοπέιϊι: 

γΕδη8 μολὼν" 

ν. οοά Ἔν τοῖσιν] Ἔν τοῖς 

σ. ΩῸ. ΕἸ. εἰ Βοθη. 1. 1δ4ο. 
ΑΠοναπι τποδι δι. 

ν. 2327 Τοῦτο) Τουτὶ Εαά. 
ῬΠΤ Ἔ. γα" οὲ δα. Ὑ: 

διαί ἴθ Ο. 9 Ὁ. Τὸν εἴ 
εἰσενεγκέτω, ἀπο πη8ΠῈ8 Τ6- 
ΘΘΉΠΟΥ ἴῃ εὐσενεγκαάτω γηλ}[8-- 
νὴ: ᾿θ᾽άεηι ἀλλ᾽ οχοϊαοχαΐ 
δοαποῦῖο σΌΥΒ1. 

αἰβοονἄδβ 1 οΥρυο᾽ αἰτοηο5. ΟΣ 
ἀινευβὶ5 Επαυ τ αίουθι15. πὶ πι- 
ὩΠΠῚ 811: οοηδαίαο. Ἐχοηϊ- 

Ρἷὶο, αιοά ρομαν, οοηνθ- 
εἶς π|ὰ ΤΑ οοίγαϊέ Ἡ. ν. 
σού ιν υϑὲ πονήρως οὖν τὸ 

ἐμὰ εἶχεν. 

29 Μεταβατικῶς} ΤΙηῃ 58 
ΠΡΥΙ τπανρῖπα Αἰ μδίογίιδ, ἐμε- 
τα βατως." 

τ ΠΥ ΤΡ ὌΡ ΡΝ. ΦΉΣ ΘΟΣ᾽ ΨΟΡΡΟΝΗΡΌΡΙΣ ΒΉΒΟΜΒΒΒΒΒΗΒΗΝ ΣΒΒΝΝΝΝΗΡΈ αν δ ΣΚΟΒΗΒΗΘΙΕΒΟΝΒΘΉΝΟΝΩΒΕΡΙΝΡΒΜΒΗΒΟΝΒΗΒΗ ΒΡ ΡΤ “πὰ ΨΟ ται τ τον ὙΌΡΝ, ΤΡΕ ΒΡΉΡΜΒΒΡΟΒΣ ἊΣ ἈΡΡΈΨΡΗΡΕΒΡΆΦΦΡΕΜΗΒΡΟΒΒΡΆΣΒΡΘΡΗΝΝ ΨΟΒΗΡΆΑΜΝΡ ΘΝ ΒΙΡΆΜΡΗ ὙΥ 



͵ 

ΠΑΟΥΤΌΞΣ. 2 
ι ,’ δ" 

Τῶν ἐνδονϑέν τὶς εἰσενεγκώτω λαϊΐβων. 

Σὺ δ᾽ ῶ κροίτιπϑ 

Ἐμοὶ μελήσει τοῦ τὸ ἢ ἀλλ᾽ ἀνύσας τρέχε." 
ς Πλοῦτε πώντων δαιμόνων, 230 

Εἴσω μετ᾽ ἐμοῦ δεῦρ᾽ εἴτι" ἥ γαρ οἰκίω 
Αὕτη ᾿σὶν, ἣν δεῖ χρημοτων σε τήμερον 

ωι ᾿ “ ᾿ , ; δ Ὁ , ι 

τουτὸ φαριὲν, οὐτὼ καρ τὸ μρέτέχω ἵπλως συντασσεταιε 
μιὲν ἐσὶ γενικὴ » τὸ μετοὺὶ ἔχει τὴν δύνα ειν" 

κ 
ἔχω, ἡ τὸ λαμβάνω. 

Θ᾽ τ Μεφήν σποιῆσοιε, καὶ δικαίως κοῤοΐκως. 

᾿Αλλ᾽ ἄχϑομαι μὲν εἰσιων., νὴ τοὺς ϑεοῦς, 

Λ 

καὶ ὅτε 
ε Ά ᾽ ι , 
01εὲ σὲ αἰτία τεΚΉ, τὸ 

ν 

247 Τοῦτο τὸ κρεάθιον. ἢ Ὃ ἔρχεται ἀπὸ τῆς ϑυσίας ἔχων 
σῶν Δελφῶν, οὗ γὰρ ἐκ ϑυσίος ἐόντες. 
σίας τοῖς 

τὲς λειζιϑὲν ἀπὸ τῆς ϑυσίας. 

920 Ἐμοὶ μελήσει. Ἴοῦ εἰσενέγκαι, (φησὶ, 
χὸ δὲ ἀνύσας οἰντὲ τοὺ ἄνυσους 

3250 ἘΣ δ᾽, ὦ ρα ἔτισε 

λλλωῳ φιῳ 

λόγους πώντος ἐκείνους ἐρνόκενθε 7 ͵ , ξένους ἕρχοκμδν 

“α΄ Ἰζαὲ δικαίως: καδέκῳς,ἢ 

ν. 252 Αϑτὴῇ σιν} [1 οῃπῃ 
ς΄, ὉὉ. εἰ Βοά!. νεΐογοβ 
Ἐ4α. οπποῖδθ: τπᾶΐὸ Ζογέη 
ἴῃ Οὐ. Αὐτῇ ἐσιν, ἀυθηὶ 56- 
αὶ ποὺ ἀοραπεταί Αἰγεοξογδ. 
ϑιοϊάας εἴϊαῃ τορΐθ 1 Δι- 
κοι ς ποδίκωςς ᾿ 

Γο- 

727ο-- 

16- 

4ρ Τὸ ἤϑε ῥῆμα οἷο, } 
τάδπ ἴογα σ ΥΡῚ8. 1 

Ὦ ᾿ 3 

ϑοβοριἝξ 'Ἔκλ. Δ. Ὃ. 
σπηΐτιγ. 8 ὃ : 

ἀτ Ἔνιος δὲ 
ΝοΙ αβῖ, 
550 ϊοοίαν; 

. τὸ λεβήτιον] 

ψιοὰ 9Ογ]6 4118 
Ἰοοῖο γαυϊα : 568 

οἰκείοις κατοὶ νόμοον τινα. 

ἀϊ 

ἐΐδερον τξ αὐτῆς τῆς 9υ- 
Ἴλλλως, “Ὅπερ ἧκον ἄγον- 

ἔνιοι δὲ, τὸ χεβήτιογ. ' 

᾿Ὶ ΄ 

Ζοι κρεάϑιεςν. 

τὸ πράτις ε ἤτοι ἐγκωρειάξων Φη- 
σὶν, ἢ ὅτι προεδίϑαξεν, ὡς καὶ ϑεῶν ὁ 7εὺ; δὲ ᾽ φ 

ά: παρεπιψροο(δης ὃ ὅτι εἰς τὴν οἰκίων ἔφϑασαν, 

αὐτὸν βασιλεύεες. 
φ»( 

σοὺς ὁδβ 

ἐν τῇ ὁδῷ ἔλεγον, ἢ 

ΚΑῚ « “ 
Τὸ ἀδίκως ἁπλῶς ἔῤῥιπται" οἷον 

ΕῚ 

πονὰ Ἰατου ρυ δίδεϊο ΨΟΟΙ5 κρξ- 

ἀδιον" οοάσι βροοίαν δάθονῖ τ᾿ 
γλτισι ΣΠπῶ ΧΡ ΘΔ ΠῚ οδτιβδ, 
τι Ο, 1). σὴν χύερων. 11 6- 
9 πὸρ εἰ1551}1}15 οὐ ποῦ ἴῃ 
κρεῖον ἃΡπα ζέογπον, ἢ, 1, 206. 
απρὰ οἀρίομάμαν οσοῖ ΡγῸ 
058 σᾶγπδ, δὲ Ργο Ιεὲ}6- 
ἴθ, νοΐοναα ἀπθιξατυπί; νἱᾶα 
Δολοί. οἱ μδίαϊδ. ν. 767. 
Ζήοεγοῖι. ἴπ ΚΚ ρεῖον " ἹΚρηϊον. 

Δίοάο, ἐξ αὐτῆς τε τῆς τὰ 

42 Πα ρεπεγ ρο(βὴ εἰ0,.7ὺ Εδ- 
401} ἴῃ Ο. 1). 56 ὑγονί- 
5 τοὺς δὲ Δ. π. εἰς τὴν δὁδὲν 

ἔλεγον. 
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Ἐς οἰκίαν ἑκώφοτ᾽ αἰλλοτρίων πάνυ" 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

235 
᾿Αγοανϑὸν γαρ οὐπέλαυσ᾽ οὐδὲν αὐτοῦ πώποτε. 

Ἢν. μ ὃν γωφ μὴ φειδωλὸν, εἰσελϑῶν τύχω, 

Εὐϑὸς κατώρυξέν με κωτὸ τῆς γῆς κάτω" 
Καν τις προσέλθῃ χιρήτος ἄνθρωπος φίλος, 

Αἰτῶν λαβεῖν τ; μίκρθον ὠργυρίδιον, 

ον ᾿ 5» 
ἀπασή τέχνη. οὗ 

-Ὁ 32 

λητικῶς δὲ, ὠλλὰ 
-Ὁ ’ 

τοῦ παντὶ τρύπῳ᾿ 

237 Φε, δολόν. Ὶ 

κ᾿ 4 ᾿ 5 Ὁ 

γσρ υποκειτοζίε αυτῳ. 

μειλικτικὼς 4ὖ προσαγγέλλει. Ἄλλως. 
οὕτως ᾿Αττικοί, 

240 

ϑ 5 
οὐκ ὥπει- 

3 

Αντὲ 

ἊΝ δ’ 
ἀθέκος οτος" 

4ά. Φειδωλός τις ὁ φεύγων τὸ δοῦναι, παρὸ 
τὸ (φείδομαι καὶ τὸ δοῦναι, Φειδωδός τις ὧν, καὶ τροπῇ τοῦ δ 

εἰς Δ, Φειλωλος. 

2929 Κχν τις προσέλϑη χρηφύς.} “να τὴν ὑπερβολὴν τῆς 

Φιλαργυρίας 45 σημάνῃ προκεκριμένης καὶ τῶν χρησὼν Φίλων. 

“Δ2 Παραπλῆγα. 1 ΓΑφρονοι, 
τῶν διαπεπτωκότων τοῦ ἕνοιρμιονέου λυδισμοῦ. 

ἀπὰ τῶν κρουμάτων 

ὠληϑῶς Η 

μωρὸν, 

γὰρ ἡ 
ἀσωτίᾳ 40 παραπεπληγμιένη ἐτὲ ἀπόνοια. « 

Ι] 

νυ: 295 Ἐς] Ἐῤς 801α ἙῚ. 
οἱ Ο. Π)Ὸ. «τ ροβί αλ- 
λοτρίᾶν. Ἰηϊογριιησοπο πᾶνυ 
σοπηδοῖ ἀθθογο εἰοοοῖ οὐ 

ἄχϑομεαι. 
ν. ὖθ ᾿Αγαϑὸν] Μοπάοβθ 

Ο. Ὸ. ᾿Αγαϑῶν: βπρεν 

τοῦ δἀδογίρίπιῃ Ππαρεΐ τὸ εἰς- 
ἔρχεσϑαι. 

ν 2537 Ἢν μὲν γὰρ εἰς Φ.} 

σ. Ὁ. Ἂν, απο 4118 πλᾶ- 
Ὧ1Π5Ε ἴῃ ἦν τοπχη. Ῥγδοίοσ- 

δὰ Κιμδέογιια ἰθηΐαν εἰς (ρῥει- 
δωλοῦ νεπὶτοπίθ οὗ παπιρτο- 
γα δα νη αι 5 Ὁ] αἴψηιν Ὠᾶ- 
ὅηὺ “βοηήοίο, ἀπὶ Ἰαοῖγοο 
ῬΥαδία 1 ὡς φειδωλόν" 1]]1αγὰ 
δα θ. 1ρβᾶ ἰδοίοπο ΤῸ- 
Ῥγδοβοβίαης ΕΚ]. δὲ 4. Δ)}1 
τ15έο0. Οτναίμθϊον Ζ᾽γαοίηο, {1 
βιιὰ6 οοπ]δοΐαγδθ,, πάῖῃ νοῖο- 
ται ἰργόσαπι ππ 15. τἀβοη- 

» 
κυ- 

αἰτπν, ἰδηΐπη) πδοίπι5 {ΠΕΡῚ 
58 πα σαίοτ πη: ποϑίγϑθ ἴδιη 
δὐηοΐα! ΠΟ η65. οβἱεπάομπί, π0- 
νοπάδη ΠΟῸῚ 6536 Ῥεοορίδϑο 

Ἰοοίϊοη σΟΠ ΤΟΥ 3181. 

ν. Ὡὖδ᾽ Κατώρυξεν) Νοη 

ῬΥΙΏ}τι5. ᾿Π 6 ῖὙῸ σοηϑα]ϊαΐ Αώ-- 

οίογμα, 504 ἀπάπη δηί6 77γχα-- 

οἰπς ἰὼ ΠῚ. ἘΔα. το] ᾳπδο 

κοτωρυξε. Ο, 1) Ὁ. ἀερτανα-- 
{1π|85 κατώρυξαι" ἀτιο ἰδηλθη. 
δπιθπάαϊ μη] 1πίευ γε ο 6 

δα]οοῖα κατέχωσε. Ιάε 56-: 
αποηΐα ν οΥδιι πὰ ]6. πγαίαΐ οΥ-- 
ἀϊποηι ᾧΦέλος ἀνϑ. 

46 Προσαγγέλλει 1 Μαῖο 
παρογγέλλει. 

ἀφ Φειδωλός τις] Ῥερον- 
Ρ511 «ϑμξάας δάα!ο ΥΑΤΊΟΥΘ 
Ῥοϑὶ ὃ φεύγων τὸ ϑοῦυναι γοοδ- 
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"Ἐξαφνός ἐ ἐς, μήδ᾽ ἰ εἰν μὲ πώποτε. 
Ἢν δ᾽ ὡς παρα πληγ. ἀνϑρωστον εἰσελϑὼν τύχω, 

Πόρναισι καὶ κύβοισ, παραϊβθεβλημένος, 
Γυμνὸς ϑυραζ ἐξέπεσον ἐν ὠκαρεῖ χρόνῳ, 

Χρ, Μετρίου γοῤ οαἰνδρὸς, οὐκ ἐπέτυχες πώποτ 345 
! 

. Ἔγω δὲ τούτου τοῦ τρόπου πως εἴμ᾽ οἰεί. 

φι' Γ, 

οἱά Ἔν ἀπαρεῖ.} Πεποέγται παρὰ τὸ ἀτμήτ ον του χρονοῦ- 

ὡς καὶ 

ἐλαχίτῳ 
͵ 

Χρόνου. 

με ϑυναμεένων παρῆναι. 

τὸ κεΐρο͵ [7...Χ τριχός. ἀκαρὲς τὸ ἄτμητον. 
ἃ ὌΝ 

ΤΟ ΝῸ, οὐχ, οἷον τε 47 διακόψαι οὐ τὸ βραχύταξον τὸν 

πεποίηται δὲ ἀπὸ τῶν ῥερερὼν τριχῶν τῶν διὼ βραχύτητα 
Λλλως. 

τὸ απαιρὲς ἐπιῤῥηματικὸν. Ὀνομια. 

Λλλως. Τῷ 

᾿Επέῤῥη για τὸ «καρῶς, ἀφ᾽ οὗ 

Ὅπερ δὲ πάσχουσιν ἐκεῖνοι ΩΝ 
ἐσωτίοαν γυμινούμενοι, τοῦτο εἰς ἑαυτὸν ἐπήγαγε. 

“45 Μετρίου γὰρ ἀνδρός. 
οὐδέποτε μετρίον ἀνδρὸς ἔτυχες. 

516 Πως εἴων ἀεΐ. Τὸ πῶς ϑαυματικόν ἐσ! 
ποτε σύμμετρον" ὄντοι. γὰρ αὑτὸν ὡς αεἰ 

ΤἸουτέςι, ταῦτα πάσχεις, ἐπεὶ 
ϊ 

ϑαυμαζει 
, Ε 

μετρίου δὲ λέγει ἀν- 
δορὸς, τοῦ δια κοετοοῦντος ἑχυτὸν τῷ ιν. 

ν. 245 Ὥς παραπλῆγ᾽ ἀνϑ.] 
Οὐιαιηνβ βιργὰ ΤΟΙΙΠΠ ΘΓ 
εἰς φειδωλὸν, Ὠῖο ἴδιο αἰ 
Ατόδέθγο ΠΟΥ ΘΠ ΘΟΥΟΓΘΠΊ, ΠΟΙ 
ἴδηι. ῬΘΥΒΙ1Δ5)} ΕἸ. {. ἃ. 1840. 
οἱ ἔανν. δποίουϊαβ, τη 41|1- 

Ῥτ5 Εαά. 50]115 ᾿πυ θη ῦ ὡς, 
«μπιδηὶ Ο, ) Ὁ. Ρ1πὶ5. ἃ Λι- 
5δ6)0 Ἰατιἀδ 158 ἀσοεβά6}5.: 4161} 
ΘΟΠΒΘΗΒΙΠ ΠΟ ἸΠΒΈΡΟΥ 6880 
πα ροπάπην ἀπκχὶ: π1}}1} Ομ πὶ 
νοΐαί, αἴ10 ἸΏ] 115. 4 γἐδἐορἧα- 
πὲ, 41.188 ἀϊχουδῇ εἰς φει- 
δωλὸν, Πἴοὸ ᾿ἰουττ δἱζ τιϑαν-- 
Ῥᾶγο ὡς. παρωπλῆγα. Ἐχρο- 
ΕΠ] δι θι ποωραπλήγα Ὁ. Ὧ)Ὸ. 
μμανικόν. 

ν. 246 Πως} ᾿ Αοοσοηξημπι, 
{ποπὶ βευυδηΐ ἔα, Οπηπθ8, 
ἜΧΡΙΗΧΙ: ἨΔ] ΨΕΓΡΘΔΠῚ 5ΌΡΟΓ 
Δοῦ Ἰοοὺ βεῃίθμίαι ἀἰχ 586 

τα Ποναγίηδ νταἀοίατ, τὲ 
αοσὶὶ ἀε ραγίϊοιϊα πώς. Ο. 
1)᾽ Ὁ. ουμἰομάο πὼς νΘΥΒΊΠ 
ροσιῖ: ἴπι εἶμ ἀεί" ψοΥϑα, 
ῬΥΟΧΊπιΟ (φειδόμενος ΤἸΓΟΥΡΥ -- 
ἰαΐθαν ἀπκριβολογούμνενος. 

Βαϊΐο, ὕ περίψηῷος, ἐπ, σαζοτε-: 
ἐΐδ δοίδοϊέο, ροπεχικίζδ ὁοοτρά-- 
ἐπι6: νιάθ Λογισαί. 

45 Σημοανῃ ] ΕἼ. σημαίη.- 

40 Παραπεπληγμένη ] Ποςο 

γοάἀδάοπάπιη ϑμζώαθ Ῥγὸ σε- 
πληγμένη" ἀΔηῖν 5 ΠΟ ἰσπο-- 
το 1 δίγηιοίοσο ὙΕΡΟΥΪΤΊ, 
Παραπλῆγες, πεπλημένοι. 

47. Διωκόφψαι] δεζαα8 1Π 
᾿Ακαρῆ; διακεῖροιε καὶ κόῴκε" 

οοἴογα [Ὸγ6. σομνθηϊαπί. 



ἢ "ἕω 

Χο; ἦθῳ ΤΈ γοὶρ φειδόμενος, ὡς οὐδεὶς 

ΑΡΕΦΤΌΦΆΝΟΥΣ 

οὐνήρ, 

Ἵ 

Πέύλιν τ' ανουλῶν» ἡνίκ᾽ οὖν τούτου δέῃ. 

ἊΑλλ εἰσίωμεν. ὡς ἰδεῖν. σε βούλομαι ν 
Καὶ τὴν γυνοΐκο καὶ τὸν υἱὸν τὸν μόνον, 
Ὃν ἐγὼ Φιλῶ μάλισο μετοὶ σέ. 

250 

ΠΛ. σπείϑομοι. 
Χρ. Τί γοὶρ ἄν τις οὐχὶ πρὸς σὲ τὠληϑὴ λέγοι; 

247 ᾧειδομεενῆς, ἡ ᾿Δρετῆς γὰρ ἐπὶ τῷ ϑέοντι, καρξρῷ ἄρ μμο-: 
5 ΄ 

ἀὐημχαιν κοὶ Φείδεφϑαν, καὶ δαπανᾷν. 

“48 

ἀμηλων: καὶ πρὸς τὸ ἀναλῶν, παὶ τὸ ἀὐκριδει 

9) χη 
5 ο 

ψυναῖκα καὶ τὸν υἱὸν, ΧΑλ Μὰ 

γὰρ πρέπει. ᾿Αττικὸν δὲ τὸ 

Ἥν κ᾽ ἂν τούτον δέῃ ᾿ τὸ ἡνίκ᾽ ἂν τούτον δέῃ κοινῶς 

ΩΣ 

Ὡς ἐδεῖν σε βούλομιαι. ] Οὐχ ἵνα δ Τ]λοῦτος θη τὴν 

ἐκεῖνοι τὸν Πλοῦτον ἔδωσεν" 

πλεονοζειν τοῖς ἀρβθῦτ 

οὕτω 

251 Ἠειϑομαι.]} Χαριεέντως χοῦτο" οἷδα γορ, ναι» ὅτι καὶ 
σέκνων προτιμᾷς τὸν πλοῦτον. 

δ. ἈΚ, γὰρ ἂν τι. 48 Ἣ κατασκευὴ αὕτη, ἡ τῇ γὸρ 
ὧν τις. πρὸς τὸ, ὃν ἐγὼ Φιλῶ μαλιὰ μετοὸ σέ" 

διὰ μέσου τῷ Πλούτῳ μήν: 

τὸ δὲ πειίϑομαε 

2523 Ὦ πολλὸ δὴ τῷ δεσπότῃ. Εὔσϑεσις διπλῆς οἰμειοιβαίας 

ἘΠ᾿ Ξἔχων ἔσκε βικῶν ἐννέα, σερὸς τοῖς τεσσοιροίποτοι, ἄερε τοῦ, ἐγὼ 

δὲ τὴν Κώρκην , ὧν οὗ “ἐν 45 τετράμεετροῦ εἶσι παταληκτιποὶς οὗ 

δὲ, βληχώμμενον ΤῈ προβατίων, περὶ, αἰγῶν τε κιναβ οώντων μέλη» 

ἔν δὲ, ἡγούμενον τοῖς νὴ αὐτῷ ὑρῖ καὶ, εἰκῇ δὲ παταδαρϑέντα που, 

“ἔστοιρες ὄντες, δίμετροῦ εἶσιν ἀκατώληκτοι. Καὶ τὸ μὲν τετρά- 

Μετρὸν ᾿Ιππωνάπτειον ΜΈΝΕΙ ἂν δι τὸ κατακόρως αὐτὸν τούτῳ 

χρήσασθαι. 

τε καὶ τέρεινα. 
τ 

μαΐομαι κ 

(ὃ Ἢ κατασκευὴ εἰς. Τη 

ΕἸ. 510 ἸΙορί παν: Ἢ κατασκευὴ 
αὑτῷ ἣ τὶ γὸρ ἂν τις οἴζι "ππ 

4ο (ὑοἰοπ 5 Γδοῖϊΐ,. καὶ κ- αὕτη 
ς 

ἦ,. τί γὰρ Εἶο, Ἔ ογέμδ, ΄ 

κ. αὕτη ἐςί. τί γὰρ οἷο. Ῥτο-- 

Ῥαμὶα ἤϊτι51670. [)οἀϊ, αποά 
ῬΥγοχίπιαμι ογαΐ ψοΐουὶ 80γὶ- 

Ῥίθγαο. 

οὐ ῥοδεένγομεαι. ἐφ᾽ 
“Ὁ ᾿ ΠΩ 

ἐπὶ δὲ τῷ τέλει τῶν φέχων, ᾧιπλῆ ἔξω νενευκυῖας 

οἷον ἐσι καὶ τὸ, 4 ΕΣ ἔτοι γένοιτο παρϑένος "αλή 

τὸ δὲ δύμετρον ᾿Ανακρεόντειον, οἷον ἐςι τὸς καὲ 

ἑκάςῳ συστημιατε παραάγραᾷος" 

80. Ἰςέον ὅτι; 

ἄρ ΕΣ μοι γένοιν] Ὑἱά, 
ΤΠ ρπαεϑέ. ΠΗ: 

50 ᾿Ισέον ὅτι 810 Α. 6 ΤΊ. 
Οἰεἰρηῖις 1 ΡΟϑΐν Ἰςέον 
δὲ ὅτε, ἡπηηλ ρΑγ ομ]ᾶπι γὸπ 
{πεῖ Ο. οἱ Δ. 

δι. Ἥφαις ων δὲ φησιν} Ὁ; 

γᾷ. ἀπά ραῖοὶ διρρ]οη ἀπ 
6580, υἱἕἱ Ἰηΐοσγα 5101 οομδβίεϊ 
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ἈΑΟΤΟ5 5ΕΟΝὦΩΙ Θ8ΟῸΟΕΝΑᾺΑ ΡΕΙ͂ΜΑ. 

΄ ΄ 

Ὑετράμετροι ᾿Ιωμιβικοὲν καταληκτικο δέμετροι ᾿Ανακρεύντειοι, 
͵ 

καὶ ἄλλοι τινές. 

Καρίων. Χορὸς Γερόν των 

Καρ. Ὦ πολλὰ δὴ τῷ δεσπότῃ ταυτὸν ϑύμον Φφα- 
Ὶ ’ 

͵ γοντες. 

ὅτε τίϑεται ἂν τοῖς εἰμεοιβαέοὶς τῶν ὑποκριτῶν προσώποις. ἐν )κϑέ. 

σει κῶλα τινος μετὰ τὴν περίοδον τῶν σ ἔχων Τοῦ αὐτοῦ μέτρου 

ὄντα, ἡ καὶ ἕτ ἐρου (εὕρηται γὰρ ποὲ οὕτως) ὃ τοιοῦτος σχήημιαι- 

τισμὸς καλεῖται δια Χὴ διὰ τὸ μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τούτων τὸ 

σημεῖον ἐκτὸς τίϑεσϑαι τῆς διπλῆς" ὅπερ τριγώνου πλαγίου σχή- 
μάτε ἔοικεν τῆς βάσεως μεόνης λιπούσηε" με δ᾽ ἣν οὐδὲ χοροῦ πά- 

φοδὸς ἀεὶ γένε ται. ἀλλὰ σπανίως. ὕτε " οὐ τέϑεται κῶλος τοίν 
αῦτα, ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἠρξαντο τέχοις, ἐν τούτοις αἱ ὑποκριταὶ παύον.. 

ται, τὸ τοιοῦτο καλεῖται κορωνὶς, διὼ τὸ μετὰ τὴν συμπλήρωσιν 
τούτων, τὸ σήμεϊον τὴ: κορωνίδος, τίϑεσθαι" ὅπερ γρῶιριμεή τίς 

ἐσε βραχεῖα, παβιπήν τίνο: ὑποκοτω ἐχρυφαν ἢ ἑξῆς ἀεὶ τίϑε- 
τῶι πορωνὲς ἑτέρα χοροῦ, ἐπισφραγίζουσα οἷον τὰὼ ,ῥηϑέντα.. ἐν δὲ 
ταῖς «ρο(βαῖς καὲ ἀντεςροφαῖς. καὶ τῇ κόταξὺ τούτων τῶν ὑποκρι- 

σῶν περιόδῳ, παράγραξος τίϑεται,, ὡς Ἡφαιςέων φησὶ, ἧς τὰ 

σχῆμα γραμμή τίς ἐςε βραχ κεῖκ, ὥσπέρ τίνα σιγὴν ἐν τῷ ἄκρῳ 

ἔχουσα. δῆλα δὲ ἐς τὰ τοιαῦτ τὰ σχημεᾳτα» κι ἐν τῷ βιβλίῳ 

κείμενα " μιε 8 ὧν ἐσε καὶ ὃ ἀτερίσκος, οὗ τὸ σχῆμια σέρε ἔθι- 

κεν. 31 Ἡφαεσεῶν δέ φησιν, ὅτι κατὸὼ τὴν ᾿Αρισοζάνειον ἔκδοσιν 

ὃ ἀςερίσκος ἐπὲ ἑτερομετρίας ἐτέϑετο μεύνης. χρώριεϑοι, δὲ, Φησὴν 

τῇ κορωνἕδε ἐν τοῖς δράμασιν καωτοὶ τρόπους τρεῖς" ἦτοι ὅτων, τῶν 

ὑποκριτῶν εἰπόντων τινοὶ καὶ ἀπαλλαγέντων, καταλεῖ ἐπητας δ Χο. 

φὔς᾽ ἢ ἔμπαλιν" Ἃ ὅταν μετώβασις ἀπὸ τόπον εἰς τόπον γίγεσϑας 
δοκῇ τὴς σκηνῇ" τῇ δὲ παραγραίζῥῳ, 52 κατοὶ πρόσωπα ἀμοιβαῖα, 

νυ, 309 Θύμον Φαγόντες.] Ὁ. βοπεπεῖα, κατὰ τὴν Δριστο- 
1). φαγόντες ϑύμον" 504 νεχ-ὀ ᾧάνειον τοῦ ᾿Αλκωΐον ἔκδοσιν" 
5115. Ρυδοοούθῃβ αἀοδίουπι8. οϑδὲ Ἰοφαϊ αν ΘΠ Τρ αφϑέῖοιν 
ΘΟΥΥΡίμ8: Πραῖ6. ΟΡΘΙᾺΘ οϑὲ (6 114, ἡπᾶμπι ΑΥΙΒίορ]ιδηο5 
Ῥτγοίϊαπη {148 ἀΡΟΥγαΙοπο5 ΟΥ̓Δ μι οι. οαγαν νεγαῖ, “6: 
ΟΡΠΟΒΟΘΡΟ, απᾶ6 Π1}1}] 44- οαοὶ δἀϊῖοπο. 
ἡπιηοπί δὰ θυ οθΡΊ]6ηι 4]1-- 
41ι8πι| ΟΠ] οἰ ΠΣ ΠῚ 51η1 ο0]- 
“Ἰαίπγδο. 

52 Κανὸ π,ρ.1 Ἤτοι κατὰ 
σρ. Περλαεοί. Ῥ.. δ ἐκ 9 
“ϑο(φῶν Ε ςρο(ῆς. 



ΑΡΙΣΖΠΟΦΑΝΘΥΣ 

᾿Ανόρες Φίλοι, καὶ: ὁ δημόται, καὶ τοῦ πονεῖν ἐραφαὶ, 
τ᾽, ἐγκονεῖτε. σπευδεϑ᾽ ἴτὰν ὡς ὁ καιρὸς οὐχὶ μὲλ- 

ἡ λων" 255 
ΕΣ ΕΝ ΝΕ δ. Ὁ ω ᾽ Ὁ Φ ἜΡ 7 
Αλλ᾽ ἔς ἐπ αὐτῆς τῆς οἰκμῆς, ἢ δεῖ παρόντ᾽ 

οὐμύνειν. 
Χο. Οὐκοὺν ὁρῶς ὁρμωμένους ἡμῶς πάλαι προθύμως, 

ὃν τε τοῖς ἑα με βεκοῖς "ποιὰ τοῖς “οῤρεοῖες μεταξὺ χῆς τὲ “ροφῆς 

καὶ τῆς ἀντισρόφου. ἐὰν μεέντοι ἡ τροφὴ ἐξ οἱκεοιβαέων τυγχάνῃ 

συγκειμένη. οὐκ ἐξοίρκεῖ πρὸς τὸ δηλῶσαι, ὅτι πεπλήρωται ή 

φροφὴ, ἡ παροίγοαος, ἐπιφερομένης ἄλλης σροῴφης. ἐπεὶ καὶ ἐφ᾽ 

ἑκώφου κώλου οὐδὲν ἧττον τέϑεται" ὠλλεὶ κεῖται καὶ ἡ ἔσω νεγευ- 

κυΐα διπλῆ" τοῦτο δὲ, ἐὸν ἀντίσροφος ἐπιφέρηται, ὡς, ἐὰν γε 

μιετα βολὴ μοῦνον 7 ς«ρο(ῶν, ἡ ἔξω βλέπουσα τέϑεται. 

259. Ταυτὸν ϑύμον.] ᾿Αντὲ τοῦ, τῆς αὐτῆς πενίας μετο- 
σχόντες" 5δ0 ϑύμον γάρ ἐσὶν εἶδος βοτάνης εὐτελοῦς. τινὲς }έ 

ᾧασιν, ὅτι παῤ δηταῖὶ ἐκ τῶν Ἡσιόδου, 

Οὐδ᾽ ὅσον ἐν πὔλαχῃ σε καὶ ἀσφοδέλῳ. μέγ᾽ ὄνειαρ. 

ὀντὶ τοῦ, ὦ δικαιῶ καὶ εὖτ ἐλῆ ϑέλοντεν ἐσϑέειν διὸ τὸ μὴ ἐϑέ.- 

Δεν ἀδικεῖν" ἅμα δὲ καὶ τὸ τραχὺ τῆς γῆ: δια βάλλει. οὐδετέ- 

φως ὲ σὸ ϑύμον λέγεται, καὶ βρακυπαραλήκτως, καὶ βαρὺτόνως" 

ἐκτεινόμεενον γὰρ, καὶ ὀξυνόμεενον καὶ εἰρσενεπῶς κλινόμενον δηλοῖ 

τὴν ψυχήν, ' 

τ οἵ πένητες δὲ ἄκραν 
ἀπορίαν" ἐσὲ δὲ τὸ ν βραχύ. 
ΤΔ6Ὸ ϑρζαίαϑδ. πὶ Τ᾿ οχισοη 58-- 
τὴ Ῥϑι 10 Ῥτενίοσα σοπία], 
Ἰοριίαιιο ϑύμος, οἵ, ὠντὲ τοῦ, 

δίκαιος καὶ τὸ εὐτελὴ εἴο. 

ψυ!σαία ἰδοῖο τη1}1 μ]δοοῖς: 
δίκαια δτιηΐ 7μδέθ φιμαοοίέα. 

ν. 550 Παρόντ᾽ ὠμεύνειν) [η 
ΟΠΊΜ1 015. δϑὲ παρόντας, Πἴ181] 
ΒΟΥΙΡ ΠΥ ΠΙΟΙῚ ἰθχ σγανα- 
ἔπν. “επέζοϊιι5 σουγοσιΐ παά- 
ραυτ᾽ ἀμύνειν" ἀπο 1401} ΡΓο- 
βανῚ Ῥοβδοῖ, 151 οοιϊηπιοάϊο- 
Ῥ6ΠῚ 1] 66 1018} 18, 46 ΠῚ ε6- 
4ΟΙ, 9. 505 τυ] ]58οῖ: 
ἴάεη ἃ λωδίογο δὰ ογϑι 11- 
Ῥτὶ ποίαδίπιι τορονρ. (Ο. 9Ὸ. 
Π ΠΔΥΡΙΏΘ ψεΥΒ11Π}) 151] 
ῬΥδοίοσι, οἱ ᾿Αλλ᾽ ἐσὶν ἐπ᾿ 
αὐτῆς οἷο. 

55 Θύμον] Ἐ)ὰ5 νοοῖβ Ο. 
Ὁ. Ὁ. τα ργδοροῖ ᾿πίουρυθ- 

-- 

ἰδηιοηΐππη: ᾿Αγριοκρόμμονον, ᾧ 

Ζ[οςοοϊ Ἰοοιι5 ἴῃ Ἔ. καὶ Ἣ. 
ἄχ, 

δά Ἢ ὅτε πρὸ τοῦ τ΄ κο 
ὥ. ν. ἴπ 8ῖ5. πἰ 215, 6402 
Ἰοίαιυ δάποιδιοπθα 4650Γ1- 
Ῥ5ι1, τ πΠἴἰορὰ απ]άθπὶ α18-- 
οΥαραὶ ϑιξάας ἴῃ Ἐγκονεῖτε" 
4115 ἴδηλθη χηϊγ Ποαπὶ 1118} 
ἜΧρΡΙΠ]οδημὅδο τοῦ ἐγπονεῖν Ρο-- 
ἰοδῖα! 5. γαϊϊοπόμπι 1η 0! Πσαὶ ὁ 
81πὸ ἀπθιο φαϊάάϑμῃι 1π θα, 



ΠΑΟΎΤΟΣ, Ψὰ, 

Ὡς εἰκός ἐξὶν οἱσ Θενεῖς γέφοντως ἄνδρως ἤδη. 
Σὺ δ᾽ οἰξιοῖς ἵ ἴσως μὲ Θεῖν. σρὶν ταῦτω καὶ Φρεί- 

σδρ! μοι. 
“Ὅτου " χούριν γ᾽ 0 ὁ δεσπότης ὁ 0 σὸς κέἐκ ἐλήκεν ἡμᾶς. 5 “00 

Καδ. Οὐκοὺν πάλαι δήπου λέ δγω, συ ) δ᾽ αὐτὸς οὐκ εἰκούεις. 

255 
οἱ, ἘθΈΧαΥτ ες κόνεως πληροῦντα. 

γὰρ ἐκείζων τὸ ἔργον. 

νικῶσιν. 

ἘΠΕ 55 

2) γ 9 Ἵ »-Ὁ 3 ᾿ 
Ισ, ἐγκονεῖτε. ᾿ Ἀντὲ 

- ε᾿ ᾿ .} του, ἐνεργεῖτε,. ταχυνατε" ἐπεὲ 
Ε Ἄ Α "- 5 “ ᾿ 

ἡ ἀπὸ τῶν αϑλητῶν " ἐν κονεε 

δά 2 ὅτι πρὸ τοῦ τῆς κόνεως ἄψάσϑαε 

«- , δὰ «4 , τ “ “ : 3 
Ο καερὸς οὐχὲ μέλλειν. Οὐ τοῦ “ καὶ ανα- 

ἢ ῃ 5 ῃ “ ,᾿ ᾿ Ν 
βάλλεσθαι καιρὸς ἐξιν, «λλὼ τοῦ σπεύδειν καὶ πόνιν 85. πέμπει. 

257 Πάλαι προϑύμως. ἢ δῦ Συντόνως.. δεικτικῶς. τὸ δὲ πά- 
ΕῚ ΄ Ἵ Ν, ον - 2 ᾿ - 

λῶν οὐ μόνον βραδυτῆτος ἐπίῤῥημα, ἀλλὸὼ καὶ ταχυτῆτος. 

τ 250 Ἴσως μὲ ϑεῖν.] ἘΖέσου με 
κωΐτοι ἐξὴν εἰπεῖν, καὶ ταῦτα πρὶν Φφράσαε μοι.᾽ ὑπερβατῷ ἵ 

2θι Οὐκοῦν πάλαι δήπου. ] 

γέρεντας δὲ παίζει μηδὲν εἰπὼν, 

τὸ αὐτῶν 
τῶν αἰσϑήσεων διὸὶ τὸ γῆρας. 

τὸ πάλαι, ὃ δὲ λέ ἔγω εἶπε δειενὺς, ὡς οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ 
«ς 

παίζων δὲ ὁ ϑεράπων τοῦτό ᾧησιν" καὶ νῦν λέγει. 

γον ᾿ 
τρέχειν. τὸ σϑλοιπεν ἐν 

΄ 3 ἶ ΠῚ ι 
Σύνδεσμεος ἀποδεικτικός τοὺ 

καὶ ὑποκρίνεται εἐρηρπένοιεν δι 

τῷ ὦτα γήρῳ πεπηρῶσϑαι. ἐπεγγελᾷ οὖν τῷ ἀμυδρῷ 
3 - » 

Ἄλλως. Δέον ἔλεξα εἰπεῖν πρὸς 

πάλας 
Ε ᾿ 

. ου γ7χ9 

προεῖπεν αὐτοῖς, τῆνος χάριν αὐτοὺς καλεῖ, “ 

ν. 2θὸ Γ᾽ ὁ δεσπότης 1 Αε- 
ϑέδγιδ τηνΐαν ἴῃ χ δ᾽ τπὸ- 
115. οιποῖι5 αν, ορβεομίῃβ 
[ἀϊ55εῖ, «πᾶ8. σεοιπεμΐ γ᾽ ὁ. 
Γ ρανιϊοιίαθ 78:9 ῬΓΔΟβθυ τ 
15 ΠΟΘΙ ἢἶ5., δηΐοοθάε8 
ἀβριναὶ ομἜ ἃ 50]  Ώ1 [656 
Προναΐαν,, τιὖῦ ἃ καὶ, ΟὨ]115. γι 
1110 οαϑὰ 5ΘΙΏΡΟΡ 1. δ βριγ8- 
ἴδπὶ γᾶ η511, αἰβοοῦηὶ ἡτιθδῖ, 

Ὅτ. ἡ αδ5. 

4ποἀ 51 γοβίμτιθρο Ἰϊοθαΐ, η1ο0-- 
ἀὰ αἸΠΠ οι} 185 οναποβδοοῖ; ἃὈ- 

5Βιιυ θη οομ]θοἰαγὶπι » 160 Π0, 
Ἰεοΐον ἀυδθιίγοίαν: ἐν κόνει γὰρ 

ὮΝ 

ἐκείγων τὸ εργον" 99εν καὶ κπο- 

νιτὲ λέγεται, (ν] εἰπκονετὶ γε- 

κῶν λέγοντα!) ὅτε (νεῖ Ὁ ὅταν } 
πρὸ σοὺ τῆς κόγεως ἅψασθαι γ»έ- 

πῶσιν. ἤιγπιοίοιδιι8 οὐκεόνετὲ ὁΧ-- 
Ρομὶ ἀγνευ αἰγῶνος κωὲ μάχης" 

ἐπ μεταφορᾶς τῶν ἀϑλητὼν τῶν 
εὐ μα ρῶς περιγινομιένων,, ὥςε μ"ἢ 

κονίσασϑαε᾽ 51ΠΑ} Πα. ἰχαἀεϊπίιι: 
ἃ ϑμεαία.. 

595. Πέμπειν) ΜοΙΐτβ, υἱ 
ῬΡαίο, ΒΟΥ ρ 5580 ἐγείρειν" 4πο- 

ἴπο 0 Αἰ πιοὶ, 1. ᾿Ἐγκονεῖν" 
γορ ἐπειγόμενοι “ἢ πράττειν ν κα- 

τῷ τὸν δρύμτον ἐγεέίφουσ σέ κὄνιν« 

οὗ 

50 Συντόνως Αἰ μδέ δ, 585: 
ΑἴΙΟΥ, 401 810 γεϑίι ρχὺ 

΄ Ό ΑἹ 

συντόμως ῬχιογαΩλ ἀλιία, 



78 

Ὅ δεσπότης γοίρ ῴησιν. 

ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 

ΩΣ τὸξ ῳ ὩΣ 
μος Ὁ γ εως οὐτον τος 

, υχ χίθου υ [βίου καὶ ϑυσκό ὅλον ζήσειν ἀπαλλαγέντας. 

Χο. Ἔςσιν δὲ δὴ τί; καὶ πόθεν τὸ πρᾶγμῷ τοῦθ. ὃ 
ᾧησιν: 

Κωθ. Ἔχων οὐφίκται δεῦρο, πρεσβύτην τίν. ὦ σόνηρο;, 265 

Ῥυπώντα, κυῷον, ὄϑλιον, ῥυσὸν, μαδῶντον γωδονγ᾽ 
ᾺἋ 

506 Ψυχ οοὔ βίου. Ἤγουν ταλαιπώρου" Ἶ [ ἐπεμεμεφόρεενος 

τῷ γήρᾳ ταῦτα, (ησινς ἀντὶ 

ἅπαντας ἀπαλλαγέντας ψυχροῦ 
« ω - 

2606. ἔ Ῥυπώνῥα,} Αὐχρμιοῦ μεσόν. ἔξε κα 
ΡῈ ς Β. ε 

ῥυπάω,. ὡς ἐνταῦϑα, πὶ 57 ῥυπαΐνω. 

206 Κυφόν. 7» Κυρτόν" 

ὀδόντας μὴ ἔχοντα διὸ τὸ γῆρας" 
58 ψωλὸν δὲ, ἀσχήμονο πατὼ πωρέκτασιν τοῦ μο- 

μαϑδῶντο δὲ, φαλακρὰν, κπαϑόλου τρίχος μὴ ἔχοντα. 
ὁ Πλοῦτος" 

οίου κα: 

σοῦ εὐτεῦ. 

ἡῤυσον δὲ, ῥυτίδας ἔχοντα" 
᾽ 

οὖς" τὸ δὲ ἔξδης, ὑμὰς 
καὶ δυσπόλου τὸν σειν. 

., 
ἡ ῥυπόω, ῷ, καὶ 

νωδὸν. δὲ, 

ου γοὶρ δὴ ἄφωνον " οὐδ γορ 

θῶ ς Μυδῶντα. } Γρκῴετοιι καὶ μυδῶντα καὶ μαδῶντας 
"καὶ μνδῶντα μὲν, ἀντὶ τοῦ, 50 δυσωδὴ ἀποπέμποντα " 

δὲ, ὠντὲ τοῦ, κύμῆν μὴ ἔχοντα. 

205 
Ὁ π᾿ 

ποῦ, ὦ πλοῦτον ἐκ τῶν 
, Γ 

τὸν δἴπων λογὸν. 

ν. 202 Ὑμῶς  ϑοῖα Β. ἡμᾶς 
ἰγρόσμμι; αἱ ΟΡΙΠΟΥ,, ΠΟ: 

ὑμᾶς σαπι οοἰε}18 44, ἰοηεὶ 
«.1)90. « Ῥυδοΐοσθα ἴα] πὶ 
αὦ ψυχροῦ βών ορδορν βίος 
χιοπὶ δάἀρομ: τοιοῦτος γὼρ ὃ 
σῶν ἘῊ5.}} οὗν. 2056. 106. 

νηροι ἢ] γεωργοί, 

ν. 200 “Ῥυπῶντα) ὕοηδιο- 
ἴο οὐγοῦὸ Ὁ. Ὥ Ὁ. Ῥυπύν- 

σὰ εἰ μιαδόνταν μαδῶντα νογὸ 

ἀπαιην8 οἱ 1: ρνυδοίοναϊῖ, 
ϑολοζίαΞςίαο ἰασθῃ γι Π8- 

Βυΐθ56 μυδωντὰ Ῥαϊεί, “Ρυσὸν 
Ομ 5.0] 1ΟΣ σ᾽ ΒΟΥ 1} ΑΔ, οἱ 
μᾶπο βοοπίαο θἰ τ. 85 46, σας 

ταϊηαῖτ 15. ΕἸ. οἱ ἢ. πθδοὸ 

πὸη ἴὰ Ὁ. ) Ὁ. πα νοϊπ- 
οἶσθ ποι ῦγεπδο, ος χτοσθη- 

Ὦ χρυσὸν ἀγγείλας ἐπῶν. 

ἐπῶν ἀγγείλας" 

μαδῶντα 
Ὡς 

᾿Αττικὴ ἡ σύνταξις" ἀντὶ 
ἢ ἀντὶ τοῦ, ὦ τιμιώτα- 

(1ΟΥ 65. τλᾶχῖη6 ῬΥΟΡΑΓΘ 50- 
Ἰεπῖ. 

57 Ῥυκαίνω] 5815. ΔΑ ρέει. 
γ125 δπλθπίανὶῖ, αποὰ ῥυπάνω 

βου ρέῃ ἡποραΐ 15. Ε]. Β. 
οἱ 6. 

58 Ψωλὸν] ϑολοϊιαβέονν 46-- 
δουΊρδι ϑμεδα, ἴῃ. Ψωλὸς οἵ 
Μαδῶντα. 

580 ᾿Αποπέμποντω͵) Τίαμπο νο- 
Ομ ΠΙΠ5. ΡΥΔΘΟΙΡΙ βίγ1ο 
ἀεϊονιῖ Αἰμδίεγειδ: ορρουγῖα- 
Ὠἶτι5 1 ΠΟῚΪ5, 81 τ ΘΑ τ, 
αὐἀοηάμπμ) 0580 οδηϑοὶ ὁδμοῆνρ 
νοὶ ὀδιρήν" απὸ νον 0}-- 
ἴο, 151 ἰογίθ μ18}158, δυσῶθές 
σι αἀποπέμπο ϑδολοί, δορλοοῖ, 

΄ 



᾿ς οστ΄... 

ΛΟ ΦΣι, . π9 

Οἶμαι δὲ: νὴ τὸν οὐροινον. καὶ Ψωλὸν αὐτὸν ξἶναι. 

Χο. κέ χρυσὸν ἀγγείλως ἐπῶν, πῶς φής; ; πάλιν Φρά- 
ΚΟ μοι" 

Δηλοῖς γὼρ αὐτὸν σωρὸν ἥκειν χρημάτων ἔχοντα. 
Καρ. Πρεσβυτικὼν μὲν οὖν κοκὼν ἔγωγ᾽ ἔχον τῶ σωρόν. 270 

Χο. Μὼν ἀξιοῖς φενακίσως ἡμῶς ὡπαλλαγῆναι 

569 Δηλοῖς γὰρ αὐτὸν δωρὸν ἥκειν χρημάτων ἔχοντα. Ὥς 
πολύπειροι συνῆκαν τὴν τοῦ Πλυύτον ἐν μεύϑοις οὕτως ἐχὸυσαν 

ἀπογραφήν. θο Κἂν ἕως δὲ σωρὸς τὸ ἐκ Σεκ ρῶν σπε των συνγ- ἐν πὴ Με ᾿ 
ἀγόμιενὸν πλῆθος, παρὰ τὸ σὼ, ὃ ἔξι σώφω, ἀκ ὐ τὰ Ἱ σορὸς δδ 

ϑηλυκὼς ἐπὶ τοῦ τάφον παὶ διοὶ τοῦ ο με κροῦ" 
πῶν, ὡ οσενιπκῶς διο σοῦ ὦ ἸΕΕ ΕΝ 

οἱ γοὸρ εὐϑηνοῦντεο, ᾽ 2 4 . (φαίνοντοι εἰ θηποτὲς 

ὲ δὲ τῶν κα θα 

καλῶς οὖν ἀπὸ τῶν καρπῶν 
ΕῚ] 

πρὶ πλούσιο εἶσιν. ἢ 
ὡς γεωργοὲ ταύτῃ κί ἔχρηντῶι τῇ παραβολῇ. 

270 Πρεσβυτικῶν, μὲν οὖν. ἢ Διὰ τὸ τῷ γήρῃῳ ἕπεσθαι ταῦτα 
“το συμπτωκματά" ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ δηλῶ. 

ΣῪ Φενακέσας. } 61 Φενώκη τὸ προκόμιον, 
σχέπῃ. 

Φενάκῃ δὲ κυρίως [ προσϑετὴ κοὶὲ ἐπιτηδευτὴ 
μἕνουν κρανίου τὸ ἄκος, καὶ 

ΕΣ 

σπενὸ μεένης ἄκος. 

οἷον τὸν ὥαένος 

᾿Ἄλλως δὲ πεφαλῆς τριχῶν 

κόμη» ἀπὸ τῶν πατεῤῥυηκυιῶν γυναικῶν» καὶ οὕτως ἀπατωσὼῶν διῶ 

τὸ ἐπείσακτον τῆς πόμηφ. 

ν. 208 Παλεν ᾧρασον μιθε} 
Ῥυμππαι νοσαθαἊαχτ 1 Δ. Β. 

Ογαί. Ὁ. οἱ υἱάσι Απηβῖ. 
ἀοποιῖ: ΤΟΡΟΥΙΣ δαΐεια 1 
Ἐς. ΡΠ 9. 181... ΕἸ ΒΒ δα. 
Ἧ 1δάο. ΕδΥγ. εἰ Β. Οδφίεῃ. 

όσοι οἰποίθηάο Ἰδρι(πιο Ρο- 
ἄσπηι Πσπιοσο πϑοοβϑα} απ τῸ- 
δ. 1{π| 7τ|5511 ΛΑ ἐδέογιες οχ Οοά. 

Αγαπά. οὐαὶ απὸ Θομδρὶραΐ 
σ. ΙΌ. 

δὰ Απίϊσ, ν, ἄιθ, μυδῶν σῶ- 
μα ἰαϊουργοίαϊι ἐχῶραω ἀπὸ- 
πέκίπον. 

θο Κυρίως δὲ σωρὸς. Ἐπ- 
ΟΥΊρ51}} ᾿διι άαϑ Ἰιδαθιο δὰ 
πλούσιο «ἰσιν ἴὰὶ Σωρὸν Χχρη- 

ῥάτων ἐγγέλλ εἰξ, ΟὨλ 5318 σο- 
- 

-“ 

4 ΠΕΣ τ ͵ 
ρὺς δὲς, ν νὼ μιέγαάλον, 4π88 

1η Α. Ε]. οἱ Β. αἀποίαϊϊομπί 
Βαλίτπιᾶθ - δα) ποία ΖΡογέτις 
1. μαὰς σομηπηοάϊογοιῃ 10ο-- 
οατη γανορανεγαῖ, Μοχ ἴὰ 
Βα4. ΑΔ. οὐ ἘΠ]. εὐθυνοῦντες" 

Οεϊοπίο ἀοθϑῖτν εὐϑηνοῦντες, 
ἀποίοχα ϑχζεοΐα. 

οι φενάκη]} Τοϊάοθι νοχ-- 
}15, ὃ1 ορδβοσυανιξ Αιιδέεγιδ, 
Ἰεσιηΐαῦ δρυὰ ϑωζάαηπυ  ἴπὰ 
μὰ ν. Κατεῤῥυκυιὼν ἴῃ ΕἾ, 
Ὡ. οἱ Ο. Ρεμὸ Αἰμδβέργιος" κα- 
τεῤῥυηκυιῶν, τι μαϊΐοῖ εκ 6ο:- 
ἅδη διωξαία, «αὶ ΤΟ τὰ δἴϊααι, 
διὸ τῆς ἐπεισάκτον κύρης" Παὶς 
Πογαθ  βραίϊπιπι ὀναΐ γε}}- 

οἴπαι ἴχ Α, εογοῖ, Ἰζατξ. 
ῥύηκε, ἐσάπη. Ιτ οαποί 5 Τα. 

οἱ διρίαα φγοϑίαϊ ἐποτονσῶν, 



δὲ πῶν περιφερές" διὸ 

80 ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 

᾿Αζήμιος, κωὶ ταῦτ᾽ ἐμοὺ βακτηρίαν ἔ ἔχοντος; 
ἌΚαρ. Πάντως γὰρ ἄνθρωπον φύσει τοιοῦτον εἰς τὰ 

παντα 
« “ 3, ΝΘ 3 ΕῚ ᾽ 

Ηγεῖσϑέ μ᾽ εἶναι. κοὐδὲν ὧν νομίζεϑ᾽ ὑγιὲς εἰπεῖν. 

272 ᾿Αὐίμιος. ᾿Αβλαβή:" 

Δείωσις. ΘΕ ΤΝ ῥ ᾶς δὲ, 

0. βατηρία τὸς ἐσιν, οἷονε 

ἤτοι ἡ τὴν βέσιν ποιοῦσα ἑδραίαν" ΠῚ 

ἡ βάσεως αἰτία" 

πυρέως δὲ ζημία ἡ τῆς ζωῆς 
Ἂ 

κ᾿ 

κοιὶ ἐν ὑελευνασιμῷ 

σοῦ κπ. παντές γὸρ οἵ ᾿ψέροντες ἐν ταῖς ᾿Αϑήναις δύο βακτηρίας 

ἐβώταν. . 

διοὶ τὸ ἐεερείδεσ λον αὐτῇ 

ἐτρᾷ χερσί. ᾿ 

ἣν δὲ προειοηκὼς, ἀσϑενεῖς γέροντας ἤδη- 
ἡ διὰ τὸ ἀμύνεσθαι ταύτῃ μὴ δυνα- 

εἶχον δὲ 7 

2725. Τίάντως γάρ.]} ᾿Αληϑῶς γὰρ νοζείζετέ μὲ τοιοῦτον ἄν- 

ϑφωπον (Φύσει εἰς ἅπαντα, καὶὲὶ οὐδὲν ὑγιὲς εἰπεῖν. 

Ὶ .Ὶ ΄ 

270 Τὰς χοίνικας καὶ τὰς πέδας. 
τ εἣ ι "δ “ἃ ͵ ᾿ ῥ 
Οὐ αἱ γὰρ χοινικίδες πέδαι τινὲς εἰσιν 

᾿ ΄ -Ὁ- -“ 

καὶ τὸ μέτρον χοῖνιξ καλεῖται. 

«. ἊΝ 

ψενέκον. ἐπήγαγεν" 

277 Ἐν τῇ 

ἤσαν φυλαί. 

σορῷ 

5 - ἊΝ - ᾿ ν, 
Ἐν τῷ εἰδικῷ καὶ τὸ 

χοῖνιξ 
᾿ 

νυνὲ λαχόν. ]" Παρὼ τοῖς ᾿Αϑηναΐοις δέκα 
ἔϑος οὖν ὠπὸὺ πασῶν τῶν φυλῶν δυκοισος καϑέςειν " 

εἶτα ἀπὸ μιᾶς ἑκασης ἐλ. με βανον ἄνδρας πέντε τοὺς ἐπισημιοτέφουο" 
κοὲ πάλιν ἐκ τῶν πέντε ΟἽ τὸν ἕν τὸν κλήρῳ λαχόντα ἐποίουν 

νυν. γὅ Τοιοῦτον [ἡ ϑιιργά 
βουιρίμια τη Ὁ. Ὁ’ Ὁ. ἀπάται 
ὦνο; ῬΙῸ ἀπατεῶνα " (δενοικίσας 

τοάο διΐθ του ρΥ οἴδιιιθ. ἔπο- 
γαὶ, ἀπατησας. [115 ἀτιί θην 
αἰγίβσήτιθ ὙἘΥ δι 05 Τα Το σαη- 

αἰ δισηα Βα, δἀρομαπῖ; 

απο 65ὸ παπαϊαηά αι ἀἰιχὶ. 

05. Βατηρία 1 Ῥοβίὲ Α΄. 1π 
τοϊαιιὶθ δαοίον ο Ζγαοσίιο ὉτΤὰ- 
νε ἰπτ ἐχρυοβδίη βωκτηρία" 

ῬΥϊδοδηὶ Ἰδοϊο πα ἢ ὙΟ5Ε1{Π| 
ΡῬΙδουιῖ. 51 δεαοπίθι8 ἐν 
πλ. τὸῦ κ΄ δἀὐάπα ΤΌγεῖ βκα- 
κτηοίς, ΠΟΙ πιιι εἰ 5861, διία- 

ἀἰτν δύο ρταθίον πιίδϑιια 1. Β), 

οἱ Ο. Αἰμβίογιιβ οχ Δ. οἵ ΕἸ. 
χενοσαν. 

0ὅ Αἱ γὰρ χοινεᾳ):ς 1 ΤΙ 
1.18. ΘΧοουρο 15, μΪ81 Ἰθοῖῖο 
νά ]6 581} σογγιρία, σΤαν ον 
ογγανιὶ δία. ν. ΣΚοίνεκες, 

θά Τὸν ἕνα τὸν] Ουοά ἴῃ 

Α΄ οἱ ῬῚ. τορι οβθη δίῃ τὸν ἔν-' 
νατον λαχόντα, (ὐεἰοπέτδ πη 6 - 
ἀανιὶ τὸν ἕνῳ τὸν λαχόντα " πο- 
4πὸ ἂν δὸ αἰβοθββουιηί 20γ-- 
ἔιι5 οἱ Αιιδέογιιδ.: ΔΌΘ6 588. γ)8]-- 

Το. ΡΠ Θα πη, ἕνα τὸν ἍἋ. 
5εᾷ παδθὺ πο ΠΗΠ5. διιοίο- 
τὶ, οἷ ιηἰχία πι|8}18 ὀργοσία 
οαγαῖ5. ἐχρεμπάομιϑ 1π 84- 
ποίαϊτομὶ 5. 
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{ "" Α .» μ Ὁ 

Χο. Ὡς δεμνος ουὅ πίτριστος αἱ κνή μοί δέ σου 
᾿ οωσιν “275 

3 νυν λ ᾿ Ν Ν ὴ φ 
Ἰου. ἰου, τῶς χοίνικας καὶ τας πέῤας ποϑοὺ- 

σαι. Ἶ 

Καρ. Ἐν τῇ σορῷ νυνὶ λωχιὸν τὸ γρώμμα σου δικάζειν, 

Ρ 

!... ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν οὖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ κληρωϑὲν 1 τὸ 
γράμμα καὶ τὸ ψήφισμα, ὃ ἐφξιν ὃ κλῆρος, 65 δικοζειν σε καὶ 
διτασὴν καϑέζεσϑαι, ὡς πρὸς γέροντα παρ᾽ ὑπόνοιαν παίζει. "Αλ- 

λως, Ἔν ταῖς ᾿Αϑήναις πολλὼ ἣν δικαφήρια. τισε μὲν 

Ἧ ἑκαζον περὶ φονικῶν πράγρι «των ἔν τίσει 9 περὲ δημοτικῶν" 
καὶ ἕκαφον δὲ τούτων εἶχεν ἕν τι τῶν σοεχείων ν ὄνομα. 

οἷον, ἣν τι τῶν δικαφηρέων λεγόμενον ἄλφα" δ μοέως ἄλλο Δλεγό- 

Δέενον βῆτα. ἄλλο γάρ κα, καὶ ἑξῆς τὸ δ καὶ τὸ ε, ποὶ ξἕως τοῦ 

κ. δέκα γοὶρ ἦν τὰ δικασήρια ἐν ᾿Αϑήναις, καὶ πρὸ ϑυρῶν δὲ 

ἑκάφου δικωςηρίου ἐγέγραπτο πυῤῥῷ βάμματε τὸ αὐ χεῖον, ᾧ- 

στένε τὸ δυκαςήριον ὠνομάζετο. ὅσοι δὲ δικαταὶ ἧσαν ἐν ᾿Αϑήναιεν, 

ξἕκαςος καϑ' ἕκασον δυκαφη ριον εἶχε δέλτον, τουτέςε πεναπκέδιον, ἐ ἐν 

ᾧ ἐγγεγρῶ μι κεένον ἣν τὸ ὄνομια αὐτοῦ, τοῦ ὑκαφηρέου. εἶχε 

δὲ καὶ ῥάβϑον ἡ ἅμα τῷ πινακιδίῳ᾽ καὶ ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ῥαβδῳ ἢ ἣν 

τὸ ̓ ὄνομα του δικαφηρίου ἐγγεγρα κυ κεένον" ὅτε οὖν συνέβαινε καιρὸ 

τοῦ δικάζειν, ἤρχοντο πάντες οἱ διπασαὶ εἰς τὴν ἀγορεὶν, πφπκεῦ 

πλήρους ἔβαλλον" καὶ δετις ὧν ἐκλήρονυ ΤῸ κλῆρον ἔχοντα τὸ Γ 

", " 
Ξέ ἐν 

κοιὰ 

, 

οορίδιη ΡῸῚ οεΐεγαβ Β44. βουὶ- 
Ῥίαγαμλ δῃλον υ 6}. 

ν. 275 Αἱ κνῆμαι ἡ ΟΣ 
ἀντῷς Ο. Ὁ. εἰ ἤοχ τὰς 
χοίνικας ΘΧΡΟΙΙ τοὺς κλάπας" 
ἈϊΡι Πα 116 Οὐδοοῖδα τϑοριίῖο- 

᾿ τὶβ νοοαρθαίπηι,, 5161] αο- 
ἡοοῦ αν, ὅθι άπ. τὰ αἹ. Μ, 
ξρι Τ τ. ἃ 480 ᾿Ἰδηηομ᾿ πΠ}}- 
ἤπ  οϑὲ δαϊαϊπαῃ ἰϑίϊα8 ἴοτ- 
γπῖη) οἱ ἄντζες, ΘΣΘΙΏΡ]θηΙ. 
Τὰς παῖδας ἴῃ δοάοπι [ἰργῸ 

605. Διο, σε, καὶ δι καϑ'] 
4, . τἸηϑδοσπ] πὶ ἁαἀβροχβογαῖ 
ἱπρυϊάδηβ ΓΟυυ ατη ΘΟΠρο-- 
βίίου;, δικαςὴν δριώζειν. σε καὶ, 
διποϑέζεσϑαι" 6Χ παῖ Οο- 
ΠΟΥ Π86 ΠῚ ΟΧΡΥΙΠΪ οτγανὶξ 

͵ 

χιθηάοϑο βου ρίπμι ῃ1Ὸ0 πέδας. 
ν. 277 Λαχὸν)] 80|4 Β. 

οὐγδηΐο (ἰοίεπίο λαχών" ἴανοι 
οὰπὶ Βοάϊείθηο Οὐ. 19 Ὁ. 1{1- 

ἀοπηαιιο ϑολοϊασίος Ἐλ., ΕἸ, 

ὯὮΪ51 ΘΟΥροπ 5. 51}: πΘΩ56. 
ἰδίποη ἱπάπιοι ρΡοίμπ!, τὶ σο- 

Ῥογέμδ, 1πσθηϊο πιδὶτῖξ. ται], 
“πᾶ νοΐϊπϑι15 Βα. δικαςὴν 
δικάζειν σε καὶ ἤδη καϑέζεσϑαι" 

ΠῸ8 ΟΠ] Διδίεγο αἰνονδαμι 
ΙΔ] ἸΠΡΤΟ581 ΤἘΡΟρα  Πνι8, 
ᾳιοά ᾿Α. εὲ ΕἸ. Ῥ Δ εβαπίὶ. 
15.185 ἀιίομλ, καὶ τὸ ψηφισμια, 

τ 



᾿ ἈΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟῪΣ 
ἀπήρχετο εἰς ξὸ ὦ ᾿δικασήριον" ὁ μιδἑως εἰς τὸ β καὶ το ἐφεξῆς 
[1 ἀπήρχοντο. καὶ πρδτὸν μιὲν ἐδείκννε τῷ κήρνκε τον δικαφη- 

φίον τὸν “λῆρον τοῦ σοἐχείθυ" ὁ δὲ κήρυξ λοιπὸν ἐδίδον αὐσῷ τὸ 
σινοώπεον αὐτοῦ, "οὶ τὴν ῥώβδον, εἶτα οὕτως ἐδ! ἑκαςεν. εἰς δ τις 

δικατὴς εἰσήει μὴ κληρωϑεὶς εἰς τὸ δικασήριον, διο(ῥύρως ἐφημει- 

οὔτο. Ἄλλως, ᾿Ἐρχέταε. ἕκαςος εἰς τὸ 67 δικασήριον σεενοίρεον 
ξ χων ἐπεγεγραιμυμιένον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ πατρόϑεν, αὶ τὸν 
δήμου, πκωὶ γράμμα ἕν τί μέχρι τοῦ Ἐν διοὶ τὸ πάλαι δέκα 

φυλὰς εἶναι ᾿Αϑήνῃσι» ,διήψηντο γοὶρ κατὰ φυλάς. εἶτα οἱ Θε- 

σμοϑέται πατὰ φυλὴν ἕκοιφος,, καὶ ἑνδέκατος ὁ ο γρακεμεετεὺς ἐκλή- 

ρθουν τὰ γράμματα ἀέχρε τοῦ κ. καὶ τὸν λαχόντα ἦσα τὸν ἐρι- 
ϑ μὸν τοὶς μέλλουσι ἀλγοῦν σαι δικασηρίοις ὑπηρέτης φέρων ἐτί- 

8ε, καϑ' ἕκαφον δικασήοίον ὃ ἐν" εἶτα παλιν ἀπεκληροῦντ Ὁ οἵ τὰ 

εἰληχότα γράμματα, ἔχοντες, τίνες δικάσουσι,, κρὲ τῖϑες οὗ. 

σοῦτο οὖν ἐσὶν. δ λέγει, οἰμεΐψας τοῦ γε Αοίου χάριν" ἀνϑυπήλ- 
λαξε γὰρ εἰπὼν ἐν τῇ σορῷ, δέον ἐν τῇ Ἡλιαέςξ. ἐγράφοντο δὲ, 

ὅτε, ἐπεὶ ἦν πέντε δικασήρια, ἐπληροῦντο πέντ᾽ "Ὡς 1 ππγεν ούῤμ ἀπὸ 

«τοῦ αἀ ἕως τοὺ ε. “ἶτα τὸ πρῶτον ἀνενεχ ϑὲν, ἐπὶ τοῦ α προετί- 
3ετο δικασηρίου, ὡς ὧν ἔτυχεν, καὶ οἵ δικάῤοντ ες ἐκληροῦντο εἰς" 

οἷον ἕκασος λάχη δικάσαι. τοῦτο δὲ ἐγίνετο, ἕγο μὴ διαφϑείρῃ 

τις τὸ διποσή ριον, ὠκρέτως ἐρχομένων ξινῶν “χωρὶς κλήρου εἰς τὸ 

δικασήριον δικώσαι., τὁὐ δὲ, ὃ Χάρων τὸ ξύμβολον δίδωσι, τοι- 

οὗτόν ἔσει. τοῖς λαχοῦσι δικάσαι εἰσελϑοῦσιν ἑκώτῳ νσύμβολα᾽ 

δίδοται δημόσια, παρὰ τῆς ἐπὶ τούτων εἰληχυίας ἀρχῆς» ἕνα ἐξι- 
ὄντες καὶ τοῦτο θ8ὃ προσφέροντες λαριβάνοιεν τὸν δικαςιεεὸν 4ι- 

σϑόν. εἰπὼν οὖν σορὸν ἐπήγαγε Χάρων. δέον δὲ εἰπεῖν ὃ Δρῤ- 

χων τὸ σύμιβολον δίϑωσι, ὃς σιν ὃ μοισϑὸς ὃ δικασικὸς, εἶπεν δ᾽ 

ὃ σιν ὁ πλῆρος, ΟΡ ϊπηαπι ἴογ-τ ξὴς. ἀπήρχετο δὲ καὶ πρῶτον. 
ἐς ᾿ἴατα {ποσὶ τοχηδάμπιμι: μεὲν εἴο, Νίθαπη υδίϊοποι δὲ 
Τογίς ἰδπηθι Δ] 14αἷς Θομπ)θοῖϊεΐ, ταὶ εἱ ἱπροηΐο Οσδοοας 11- 
Σσὸ γράμμα, Ὁ ἐσιν ὃ πλῆρος, 5π80 ΘΟΠΥ ΘΗ ΘΠ Οσοπὶ οοη- 
κατὸὼ τὸ ψήφισμα διπάξειν οἴο. 5608. 
Μοχ ρῬύὸ δημοτικῶν ῥῬγδεδϑίαϊ 67 Διικρήριον] Ηᾶποὸ νος" 
δημοσίων, εἷ καὶ ἕριωςον δὴ οἷο. 

60 ᾿Απύήρχοντο εἰ0.7 [118 

τοπηχὶ, απ ἴῃ ἀ, ἘῚ, οἱ Β. 
Ἰεδευείησ: καὶ τὸ ἐφεξῆς, ἀπήρ- 
χοντοὸ δὲ καὶ πρῶτον μὲν (ἴῃ δ Προσφέροντες [ἴα τε- 
ἘΠ. μὴν) ἐδείκνυε. τῷ κήρυκι οἷα Αἰέδέογιδ δχ Α. εἰ ΕἸ. 
εἷς. γϑοῖθ (ὐδἠεγέμιθ Ῥοϑὶ ἐδεΐ- ἀππτὰ ΒΒ. εὐ Ὁ. ργδαοίογτεμπέ 
κνυε ἀἸβι ποίη ο πὶ ΘΧραηχο- προφέροντες. Μοάο ΡΙῸ ἐπὶ 
ταῖ: ΤΡογέμιβ, Ῥγορδηῖο Αὐι-- σούτων ΡΙαοεῖ ἐπὶ τοῦτο γεὶ 
εἰε7Ὸ, Ῥίυχα τημΐαν τ: τὰ ἐξε- σούτῳ, ᾿ 

σοπλ δοηΐθηΐ 88 ΠΘΟΘΘ5ΑΓ 18 ΠΊ 

Ἴῦτθ πιουιΐο Ῥυπηπ8 Α826-- 
χιὲβ ἸΠΒΘΓῸΪ, 

᾿ 
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Χάρων», ὡς γερόντων αὐτῶν, 5αὶ κεελλυϑανώτων, ἜΑλλωςι Δέον 

οὕτως εἰπεῖν. ὅτι καίρὸς ἦλϑεν ὑμῶς πλουσίους γενέσθαε, ὑμεῖς 

δὲ μέλλετε. ὁ δὲ οὐχ, οὕτως εἶπεν, ἀλλ᾽ ἡϑέλησεν αὐτοὺς σκῶψαι 

ὡς γέροντας ὄντας, καὶ ἐγγὺς τοῦ ϑανἄτου " σεώπτες δὲ οὐ καϑα- 

φὼς; ἀλλα διὸ τὸν ἔϑους, ὃ ̓Αϑηναῖοι εἶχον πϑρὲ τεὶς δέτας" ἣν 
δὲ σοιοῦτο. Δέκα δικαφήρια ἢ ἤσαν παρ᾿ ᾿Αϑηναύοις, τὸ μιὲν φόνου, 

τὸ δὲ μιοεχιείαις, τὸ δὲ ἑτέρου τούς. ὁὐσὼν δὲ καὶ 09 “ φυλῶν, 
ἐξελέγοντο ἐξ ἑκάςης φυλῆς ἕνα ἄνδρα, καὲ ἔταττον, αὐτοὺς εἰς 

τὸς τοιαῦτο δικατήρια πριτοὸὺς εἶναι" πλὴν ἔχραθῳ πρότερον τὶ 

τῶν ἀνδρῶν ὀνόματα, καὶ πλήρου γινομένου 9. μεὲν εἰς τοῦτο, ὃ 
δϑν εἰς ἐκεῖνο ᾿δικοφε “Ψ 70 ἐλάμβανεν. 21}. ου δὲ δ κἦρυξ αὐτοῖς 

ῥάβδον, ἥτις ἣν σύμβολον τοῦ δικάζειν, ἕνα ἕκοισος καϑ' ἑσπέραν 
ἀποδιδοὺς τῷ πρυτάνει τὴν ῥάβοον τριώβολον 71 λαριβάνῃ μἐσϑὸν 

τῆς "Νχμοξωτις υἀνρὶ χοῦ εἰπεῖν": ἐν τῷ δικαςηρίῳ τὸ γράμ μία σοῦ 

73 λαχὼν δυεαζειν.». κοὲ διὶ τοῦτο παὶ ὃ κήρυξ δίδωσί σοι τὸ 

σύμβολον, δ' δὲ σκώπτων αὐτοὺς ὡς γέροντας, κοιὰ ἐγγὺς ϑανάτου 

ὄντας φησὶν ἐν τῇ σφρῷ, καὶὲ ὃ “άρων, ἔτι δὸ κα σύνταξις σολόι- 

κοφανής" λαχόντος γοὶρ τοῦ γραμεμματός σου ὠφειλεν εἰπεῖν" ὃ δὸ 

εὐϑεῖαν ἈΝ ἀντὲ ενικῆς, ᾿Αττιπῷ ἔϑει χρησώμιενος " ἔϑος 
γὲρ ΤΣ ᾿Αττικοῖς οὕτω ποιεῖν Χο) ἐπὲ τῶν οὐδετέρων βεετοχῶν- 

ἔστιν ἦν ἡ σύυταξις καὶ ἡ δεκγρνῶ τούτου αὕτη" λαχόντος τοῦ 
γρώ με μιοιτός σου δικαςειν σὲ ἐν τῇ σορῷ, ἤγουν ἂν τῷ διπασηρίῳ, 
σὺ οὐ βαδίζεις. δ δὲ Χάρων, ἤγουν δ κήρυξ' δίδωσί σοι Τὸ σύμε-. 
βολον. τοῦ κριτὴν εἶναε, τουτέσε τῆν ῥάβδον. πάνυ δὲ ςεέως καὲ 
τὸν κήρυκα γ4. Χάρων ὠνόμασεν" ὃ γὲρ Χαρων κατὰ ἄναγ φῶκες 
εἰατισμὸν Αρχων λέγεται. Ἐ ᾿ 

09. « φυλῶν] ἴῃ ΕἸ. οἱ Β. 
εδ' φυλῶν. ϑεαπιθν Αμδέε- 
Ζιίηι. ὦ 
..70 Ἐλάμβανεν ) Ἐκπΐάομι 

εχδο βϑίηδσν ἰοαιθηάι ἴοτ-- 
την πη ἰοὺ ϑοδοϊίο, ααοά 
θὰ]. πᾶπὶ ῬΥΪΟΥ ἃ, χλ1η0-- 
ΥῚ8 οδῖ' Ῥγοῖὶ, παπάασιδαπδηι 
ἀοσίάοτο: 5ΟΡΙῚ ἰαηιθὴ δο- 
Φομμηοάαίϊτι5 Ῥοΐεβὲ ἐλάγχα- 
γεν. ἴἾῖὼ Ὁ, 19. ποία ακπδε- 
ἀαπῖ δα γηδυρίπθηι ογαὶ ΔἃΡ- 
Ῥοϑβὶία, βδεὰά ὃχ “[ιἴβοθ 1ρ515 
Ἰηιροχιῖθ οοηῃίνδοΐδ, 

ΡῈ Λαριβάνῃ ) Πὰ (εἴε-- 
γιῖμ8 ὍΤΟ λακιβάνες, απο 

ἐταὶ τὴ ΕἸ; ν 

..22 Λαχὼν) ϑ8ὶ, 'ᾳἄδο ῥχο- 
χῖῃιθ σοηδοαππηΐαν ἀδ βέσιι-: 
οἴατα σολοιποί(ανεῖ, ΔὉ οοὔδιηχ 
οπαγυγαΐοτο δυμέ ργοξοοῖα, ϊα 
δίπ ἄπθο τϑροηθμάμήῃ. οϑὲ 
λαχόν" 51. Δ] ἰδία, χαοᾶ 
γΘΥΙΒΙ111π|8. νι οἴτισ, δποῖο- 
γὸπι παρομΐ (πᾶτη Ράγτῃ οΥἱξ ᾿ς 
50 ΠΟ] Ἰουτιπλ ΘΙ ΘΡΤΣ ΡΟΣ] ἰτι5, 
6.1 τιβιην ῬΑ στ] δὲ πο-- 
Ὀ15 ΟΡΡοϑιιθν 1) ΒΕΡΥΟΧῚ ροΐῖ- 
{1} λαχιύν.. ᾿ 

γ Ἐπὶ τῶν οὐ. κι. [π ΕῚ. 
ἀεργαγαΐθ, ἐπὶ μὲν τῷ τῶν 
οὐδ. μι. (ὐοἰδινέιια σου οχῖϊ. 

γά Χάρων} Ἐροσο. Χάρωνα, 

τοῦ Χάροντα. 

ἘΧ4 



Ἵ 
Ἵ 

ὃ4 ΛΡΙΣΤΟΦᾺΑ ΝΟΥΣ 

Σὺ δ᾽ οὐ βαδίζεις" ὃ δὲ Χάρων τὸ ξύμβολον δὶ- 
ἐοθ ἐν ς 

Χο. (ιαῤῥαγείης, ὡς ἡΐϑω ἢ «εἰν καὶ Φύσει μόβαλου,᾿ἢ 
ρςτις φΦενακίζεις" φράσαι. δ᾽ οὐπω τέτληκας 

ἡμῖν, 280 

Ὅτου χάριν μ᾽ ὁ δεσπότης ὁ σὸς κέκλῆκε δεῦρο" 

3η8 Ὃ δὲ Χάρων τὸ οὐμδολανι Περὲ τοῦ παραθιδο μένον 
τοῖς εἰσεοῦσιν εἰς τὸ δικαςηίριον 

᾿Αϑηναέων πολεζείῳ οὕτω γράφει. 
συμβόλου ᾿Αριςοτέλης ἐν τῇ 

Τοῖς γὼρ δικασηρίοις γῇ χρὼ- 
μα ἐπεγέγραπτο ἐφ᾽ ἑκάφςῳ ἐπὶ τῷ σῷφηκίσπῳ τῆς εἰσόδου. ὃ 

δὲ λαβὼν τὴν βωκτηρίαν βαδίξεε εἰς δικασήριον τὸ δμόχρουν μὲν 

τῇ βακτηρίᾳ» ἔχον δὲ τὸ αὐτὸ γρώμμια, ὕπερ ἐν τῇ βαλάνῳ. 
ἐπειδὰν δὲ εἰσέλϑῃ, παραλαμβάνει σύμβολον δημοσίᾳ παρὰ τοῦ 

εἰληχότος ταύτην τὴν ἀρχήν. ἐντὶ δὲ τοῦ εἰστεῖν 9 ὃ κήρυξ, 2 ὃ 

δῆμος, ὠπήντησε πρὸς τὴν σορύν.. 

279 Μόϑω».} Εἶδος αἰσχρῶς καὶ δυυλοπρεποῦς δοχήσεως" 

; δὲ Λάκωνες τοὺς 70 παροατρεζομιένους τοὶς ἐλευϑέροις παῖδας 

᾿Αλλως, αὐϑων ποιλοῦσιν. 
μος, αὐσχίρύς, 
ἸΜμόϑωνας δουλικῇ καὶ ὠγεράφῳ 

- 

ν. 278 Δέδωσιν] [Ιπ οσππ- 
οἷι5 Παά. πα] ΟὉ χῃδη][6-- 
βδῖδηι ταί οπ θη 11πᾶά ν ἀάμεο-- 
τοὶ: Ὁ. 1) Ὁ. δέδωσι, οὐ νεν- 
511 ῬτΟΧΊΠ.Ο μόϑων οϑὲ φλύα- 
ρος, κόβαλος διῖο πὶ ὑβριοσής. 

η5 Χρῶμχ 1 ΜΙ δάγπη- 
οἴη σουρ) ἀσοιουῖξ 6588 
Ταρομποηάτππι γράμμα" 618 
61} ΟΥ̓αθοΘ. 5016118 αϊοαΐ ἐπε- 
ψράφειν χρώμα: ἱἵππὶ ΟἰΪ81), 
αποά 5[.1} 51 5 θα αν, ἔχον 
δὲ τὸ αὐτὸ γράμμα" ατιδη- 
48π| 1}Πππι44 ἔχον Ὠ1}1] ἢάθ 618, 
40 ΤΟΙΟΥΥῚ ροϑ8811, ῬυΔΟΙοΡ 
δικαφςήριον, Ἰἰχάοιη νἱτϊο να-- 

“Οὔγθ ποῖ ν᾽ οαίθτ τ τ]ϑὶ 4π86-- 
ἄδπη ᾿πἰθγο  ἀθυ η!, Πἴογα πηῖ-- 
ἰαπᾶα οδἱ, ἔχων, ΕἰμΑΪ τ ἴῃ 
δία δέλτῳ νοὶ] πινακέῳ, οἷι- 

Μόϑων. φλύαρος, φορτικὸς, ἄτε- 
ἐγουσι γὰρ, τοὺς ᾿Αϑηνοιέους χειρωσα μένους τοὺς 

77 περισῆσαι τύχῃ; ὅϑεν καὶ 

7π5. δ ργαοοθζομπίθηι ὙΘΥΒΈ ΠΣ 
Βομοϊ ἀϑίοβ τπϑι 1, Βαλα- 
νὸν ἃπὶ6 1 πὸπ Δ] 1851 1π|6}}1-- 
50, 41πᾶπ| τὸν σῴφηκίσκον τῆς 
εἰσόδου" ἀἸοΟΠπλῖ5 δ] ν. 301. 
2 Παρατρεφομιένους Και- 

8670 ΟἿΥ Π]Δ 518 ΥΥΙαδδὶ σπρ- 
ρεπομένους, ΠΗ οδὲ σαμι886: 
τυ 4π6 ἰαΐθου ἀθήτο οοπη- 
τηοαπι; 8864. αἰϊουιτη ἰπ6η-- 
τὰν αν βοογαίῖο, ἀΡτιὰ «θη 
18εο οπιΐα οί οη) ἔεγα γὸὺ- 
Ἀ15 Ἰορῃμίαν, οἱ ἤθογολ. 1ῃ 
ΙΜΜόϑωνας. αΚιιδέεγ τ) ἀπ ἴρατι. 
ἄδια ἱπάμπχιξ, απο ϑψζασθ 
Ἰοοῦπι, 4πὸ πἰξορθαίαν,,. πἰπο 
ἀεβουρίτηη. Ραΐαντοῖ; αττηι 
5 Πη{τπ|5 511 ἃὉ Αραγγσέονε (ο- 
γεοὶ «ἃ Ἑᾳα. ν. θὅ1. τθρὶ 
γτονογα Ἰορὶίπν σοὺς παρεπομιές 
γνοὺς τοῖς ἐλευϑέροις. 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. ὃς 

ΟἹ πολλαὶ μοχϑήσαντες, οὐκ οὔσης σχολῆς, πρὸ: 
ὕμως 

'Δεῦρ᾽ ἤλθομεν, πολλῶν ϑύμων δίζας διεκπερῶντες. 

Καρ. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ὧν, κρύψαιμι" τὸν Πλοῦτον Ὑωξ» 

ὦ "νόρες, ἢ ἥκει 

ἤλγων ο δεσπότης, ὃ ὃς ἡμᾶς “πλουσίους “ποιήσει. ὃ 5 
- 

᾿Αττικοὶ μιόϑωνες. 
᾿ 44 

κεὶ ἐν Τοῖς πότοις ὀρχουμένου. 

7 ἄπο Μόϑωνός τίνος αἰσιχροποιοῦντος», καὲ 

7 ἀντὲ τοῦ ανόύητος. ἄλλοι, δὲ 

Δλέγουσι, δουλοπρεπεῖς, σπεριμολύγους. 
Κύβαλος. } Κόβωλοι δαίμονές εἰσί τινες σκληροὶ περὶ τὸν 

ὡς δ Διόνυσον ὁ ἀπατεῶνες. ἢ 
αδό ἡ “Πολλῶν ϑύμων.} Τὸ πολλῶν ϑύμων ῥίζας ἐκπερῶντες 

ῦτο ἔχει τὸν νοῦν. οἱ τὴν ᾿Αττικὴν οἰκοῦντες πένητες. ἐπεὶ 
ς 

γ εἶχον τοὶς ἐκ γῶν σπερμάτων τροφοὶς ( ἀνεπετήδειος, γορ 0 τό- 

πὸς ἦν εἰς γεωργίαν. κατάξηρος ὧν) ἤσϑιον ϑύμο ους» οὗς οἱ κοινοὲ 

γ8ὃ βολι βοὺς ς 

πενήτων ̓  ὅτι 

Ἂ 
ἤ ἀγρεὀκρόμιμευα Φασίν. ω 
ἡ μεῖς πολλὸὺ κοπιάσαντες. καὶ 

λέγει γοῦν ὃ Χορὸς τῶν 
ταῦτα οὐκ οὔσης 

εἰδείας ἡμῖν, ἤλϑοριεν μετιὰ προϑυμέας ὧδε. 

Ὡδό Ἕ Διεκπερῶντες. ᾿Αντὲ τοῦ β παρορῶντες καὶ παρατρέ- 

χουτες ὑπὸ τῆς ἄγαν σπουδῆς, καὶ αὐτὸς δὴ τος τῶν ϑύμων ῥίζας 
πυλλῶν ὄντων, ὡς ἐξ ἔϑους εἴχομεν συλλέγειν. “ξ 

285. Φἰ[Δγων ὁ δεσπότας. } 
ν᾿ 

ΣΝ Διεκπερῶντες} 5.1: 

ἡαθυνβαιεύαι τη. Ὁ. 1 Ὁ. διεκ- 
περεῶντες, αποὰ σναϊπιη] ογᾶ- 

88 ἰἰΐογα βιρογνϑοιια (0]6-- 
ἰππι: ποία: ΠΟΥ οδὲ, ἰδ η151 
Ὥοπ Ῥτοραμπάα, ψΘΡΌΙ οἿτι8 
ἐχρ᾽ϊοαίίο, ἀνασπῶντες. Μο- 
ἄἀο ϑύμων δἀδογρίαπη δαθοῖ 
ὀὄἰγριονερόμο μενον " μοχϑήσαντες, 
κοπισαντες. 

οϑά Ἔτ᾽ ἂν] Μίαϊς 5018 

Ο. ἔτι ὧν: ἀπο οαάει οχ- 
Ῥγοβδῖὶ ὦ ἄνδρες ΒΔ5᾽]ΘΘβοηὶ 
δεοιιία: ποάπα ἅ}16} Λιεδέ6- 
γμδ: ΟΥ6 ἴεγε8 1ἃ. γχοοίῖιι8 
ὦ νδρες, δοοοράοηΐο Ο. 900. 

πη. .“85:. Ἢ μ(ἄνη με 1π 
ἘΠ. Ο. 4ττὰμὶ 1,. οἱ ᾿Δηιϑί. 
ΤΩΪΠΟΓῸ5. ὨΠΙ5α 81 Ἰῶς ἄερο- 

, Γ , 

ἼἌΛγω, τὸ φέρω, τὸ δδηγῶ ἄγω, 

τιιπὶ, ΖΡογίτ5 ὙΒροδβιυῖ: ΡΓΧ1- 
βοαυιιῆὶ πα, Ἰοοίϊο {π| ἃ 
Αιδέογο γον οοδία, 4πᾶ6 ὈΓ86- 

ἴογεα Ὁ. 1) Ὁ. ἁποίονταὶθ ἔν- 
πιαΐαν : απάπατϑηι 1116 Ἐ88 ἡ 
ϑιιρου 6 τηϑητι8 το οομίίου δι -- 
ΒΟΥ Ρ5ΟΥΙ ὕ. 

727 Περιστῆσαι) Παραςῆσαε 

Τὰν πὰ οαποῖ8 44, απποπῖαυ 
περιτῆσοιε ἃ τἰϑιιπὶ ᾿1Πδτιδ 
Οτάθοδθ πλαΐΐο χτηοττ8 το- 
βροπάρθαϊ,, 11πᾷ «Ὁ “Ζαγρο-- 
ογωΐίζοπε ἸἸΒοπίον ϑολοίαϑέαε 

ποβίσο τοδατάϊ. 
γὃ Βολβοὺς ἢ ἀγριοκρόμ μευ» 

Ηζαθο νοραῦτ]α, αιϊᾶ τοῖς πκοι- 
νοῖς Δα βοΐ, Ἰοοηι 1π-τὸ 
νοηΐϊγο ἀοραογαπὶ τὰ Ο]οβ5584- 



᾿ 

θ6 

Χο. 

ΔΡΙΣΤΟΦΆΑΝΟΥΣ 

Ὄντως γάρ ἐς, πλουσίοις. ὥπασιν ἥμιν εἰναι: 
Καρ. Μαὰ τοὺς ϑεοῦς,, Μίδας μὲν οὖν, ἣν ὧτ᾽ ὄνου 

νομείζω,, 70 τὸ ϑυμὼ" 

ἀντὲ τοῦ συνέτρεψαν. : 

λάβητε. 
ὟΤ 
“ 

καὶ τὸ λιν Κὸ ΧΦ οὗ τὸ κατέαξαν, 

287 Μίδας. μὲν οὖν.ἢ ὃο Μίδαν, βασιλεὺς ὧν Φρυγίας 
πλουσιώτ οτος. 

ἐπὶ τούτου. 

ὦτα ὄνου ἔσχε. 

ἧτοι ὅτι 

εὔξασϑαι, ὥσε πάντα γενέσαι χρυσὸν, ὧν ἂν ἅψαιτο. 
ὄνος μᾶλλον ὠκούει, τῶν ἄλλων ζώων πλὴν μυύς" 

ΝἾ 9 Α Ὕ 

πολλοὺς ὠὡτακουςὰς εἶχεν. 

νυν, 286 Ἥμω] ᾿ δῖο βθπθ 
ΒΟΥΙΡΙΓαν τπ πἰγαηὰρ ΤΠ]. χ1- 
πογο, Β. Ογμαΐέ, Ὁ. οὕ Τὶ. μᾶμα 
Διλδ. πὐΐπον εὐ Αἰ δέογιὲ ουτα 
Ο. Τ᾽ Ὁ. ρε)ι5 ἡμῶν. Α. οἵ 
ΕῚ, μὰ, Ομαπι δυΐοιῃ 55}]- 
ἴαθαπι ροβέουσι ου δὶ ροθίδο ΟΟΥ- 
ΤΊΡΙ νοϊαπξ, τα ἀθ γὸ ἍἌτ- 
δ[67125 δἀὐπιομαϊί, ἥμιν, ἥ μεν, 
Δ ἡμὶν ΘΧΑΓΕΒ, ἜΠΗ, δατηο- 
ἄσαι τ οϊογί, ; 

Υ. 287 Μέδας δουρενο 
δ} 1 Κιιδέογιε5. Μέδκις" αποά 
βᾶη0 πὸ ἀἰϑ0]1οοῖ : βεα ἢ1- 
ἯΠ 1 δου ρ 15. οὐπε δε ΠΌΡΙΒ 
γαγϊαίαν, ( αἰ οᾶ. γί! 
ἸΜώϑας ρεπάθθιι ἃ ποιΐσει, πὶ 
ϑοβοζιαδέθα. πο παϊῇ. 

Τλ15. “Ζ27οιιγδίξ οἵ ὅδε (αποτί, 
͵οοολορι. Ἔκλ. ᾽Α. Ὃ. Θύ- 
μος δὲ τὸ ἀγρευνερό με μενον βροχύ. 

79 Τὸ ϑυμῶ]} 810 ΟΠλΠ68 
ἘΠ. οοριίανογαπι τῷ ϑυμῷ " 
πᾶμπο Ῥοίλ5. νι εἴτι; 6856 Το- 

πολλοὺς ὠφακουςιὸς 

δ1 Φρυγίας κατέσχεν, ἥτις Ὥγχα ὄνου ἐλέγετο. 
σῷ" τὸν Πακτωλὸν ἢ ̓ Χρυσὸν ῥεῦσαι. 

Τοῦτο δὺν παροιμμωϑδὼς ἐλέγετο 

εἶχεν, "ὦ μη» 

λέγεται δὲ τού- 

λέγεται δὲ 82 αὐτὸν πάλιν 
7 ἐπεὶ 

καὶ Μίδας δὲ 

ῆ ὅτι 

οἵ δὲ φασιν, ὅτι ψέξας ποτὲ τὸν Διό- 

νυσον ὃ Μέδας μετεβλήϑη εἰς ὄνον. ἢ ὅτι 82 ὄνους τοῦ Διεοτύσου 

σε οΥΐθ Οτδθοῖδθ νου]. 

ὃο Μίδας βασιλεὺς εἰο.} 
τπσπσααο 46 ΜΙ8}4 Βοῃο] 19 
οχίαῦ πὶ ἘΠΔ, ῬΥΙΠΟΙΡΟ: ὈΥ1Π5 
ϑωξώας ἀδβουιρϑις 1π Μόθας, 
αἸτούαα ΤΠ ολ. 4)ροϑίο. α. 
ΧαΙΙ. Ἡ- 19. 40 Ἱπ6Ί1010 ἴ4-- 
οἷο ραϊεί, πἰγαμ ΔΗ 16 111τ|8 

511, εἴ ποΐδε πιϑὶϊου 8. [π- 
ἵστα. ἔεγε 1, απ. ψεογὰΐ 
Πγάδηι, τὰ Πἤιιίας αἰγομζαβ 
(δι. 

81. Φρυγέας 1] Φρυγιαπκὴν 
ϑιεη. Κατέσχεν. οδἷ ροσερανίέ, 
ἐνρμργιαρί.  )ιοφοπζαμ. ας 
χορον ὐσεῦν: Μάγας ὄνου ὦτα 

Ὅτι ὠὧτ' απουςιες εἶχεν" οἱ δὲ Χχω- 

Οἷον αὐτοῦ Φασιν οὕτω παλεῖς- 

σϑαι ὑπ᾽, αὐτοῦ ληφϑὲν ἀνάλω- 
τον ἰοίϊ!ἀθπ σψοῦ 18 Ἰοστιη 
πη “μοβίοϊϊο. ιάθ ἽἼ΄ χτείξ, 
σιν αι ΕΗ 19. 

82 Αὐτὸν πάλιν) Τιοοτιπλ 
6586. 5181 5:15} 6 ἴτιι 1 ΠΙΔΥ-- 
σὶπο ΠΡΥΪ 811 ποίαν Αω- 
846 7125: ἴα διμίαα ἀπνωσι, καὶ 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

Χο, Ὥς ἥδομαι, καὶ τέρπομαι; κιὶ βούλομαι. Χο- 

θθυσθιι 

ΟὟ Φ᾽ ἡδονῆς, εἴπερ λέγεις ὄντως σὺ τῶῦτ᾽ ὠληϑῆ. 

παριὼν ἠδίκησε" 

σφόδρα πλούσιος ἦν" 

᾿ εἰς χεῖρας λάβῃ, χρυσὸν γένεσθε" 
σφα γὸρ ἐλάμβανεν δά. δ δ ς τροφὴν» " 

μυϑεύονται 

ὅτι τοὶ τὴς ἀποῆς αἰσθητήρια μέγιτ- εἶχεν, 

-κιοιγικονηϑεὶς ὠπέϑανεν" 
εἰς χρυσὸν “ετεβαλλ. ἐτο ἡ 
ἔχειν 

τὸ δ᾽ ἀληϑὲς, ὅτι πολλοὺς εἶχεν ὠτοπουσιὶς, 

διὸ ὀργισϑεὶν, ὃ ϑεὺς, ὥτα ὄνου 
ιοΐ δὲ, ὅτε ὦτα μεγάλα Φύσ δ εἶχεν. 

ἤτησι γοὸρ. ὡς ῥαξῳ τοὺς 

αὐτῷ πείχος γεν, 

"Δλλ ὡς. Οὗτος ὃ Μέδας 

ϑεοὺς, ὃ ὅ. τι ἂν 

καὶ χυχῶὼν τῆς εὐχῆς» ΨΞ 

δὲ αὐτὸν καὶ ὦτα ὄνου 

οἷώπερ ὄνος. 
ς ΓΗ͂Σ ὃν. 
ως πῶντ ἔχει» γ7ὲ-5 

γώσπειν τὸ ἂν τῇ 85 ὑπ᾿ αὐτοῦ χώρῳ λεγόμενα τε καὶ πρατ- 

τόρμενοι. 

οὐχ «ἁπλῶς πλουσίους 
.- ς » δ 

πλουσίους, οἷος ὁ Μίδᾳς. 

ν, 289 Ταῦτ᾽ ἀλη3}} Νον- 
δα π8]6 Ρχγοβροοίμμι πὶ Ο, 
Ὁ Ὁ. τὶ ἐαπίαπι ταληϑῆς 

κύτὸν εὔξασϑαι, σεἴεν 8. πο- 
σἱοοιίθ, 4π|ᾶθ6΄᾿ ΠῸΠ Ἰπᾶσπο οὁ- 
οὐ ἀοβίηογεβ:: ἰγϑηϑροβίία 

ἴδιον δνδάοι ογδίϊο: πάλιν 
«δὲ λέγεται αὐτὸν εὔξασϑαι. 

82 ἼὌνους τὸ Δ, παριὼν Ἰ 
ϑωϊήαδ: τοὺς τοῦ Διθνύσου πα- 
ριόντοας" ὉῸῚ ϑδολοϊἑαδίαο 16-- 
ΟἰἸοπΠθ ΠῚ ᾿χοβαὶ Αἰμϑδέογιϑ; 
Βᾶυ δοῖῦ, ἂχ ἤγο: παρεόν- 
τὰς ΟΟΥΘ πηδρὶβ ρ]αροῖ, αιδπὶ 
πωρίών. ἴάογη πο χ νουροὸ ἴο- 
ὉΠ] δῖον : ὦτα σνοὺ ἔχειν αὖ- 
τῷ περιῆψεν" ἰγηπηουῖίο ὀχρα- 

Τοῦ , ἀπῖθτι5. ἱσηοία οὐδὲ 
οἹόσαλ1α Ἰοσα ]Ο η15, [ἢ Ῥδῖ- 
οἶδ 4118. ποίδγο βουϊρίμδο 
ψαγϊοἰαίθα. Ορεχᾶθ ὭΟΘΩ ο8 
ῬΥΘΈΛιΙ.., 

, ᾿ τὸ δὲ μὲν οὖν, ἀντὶ τοῦ ὁε. 

ποιήσειν 

ἐμφα: ἤγεε δὲ ἐντεῦϑεν, ὡς 
Μίδας δὲ, οἱονεὶ ὑπερβολικῶς 

84. Ἑῤς τρὸ Φὴν] Ἡδεο νο- 
ΟΕ]86, ΠΝ ἴδοι ο ΟΑΥΘΏ.1ι8) 
η ΕἼ. ρῥυΐτιηι Ἰηδοτίαο 46-- 
δαμΐ ἴθ Δ, οἱ “ἠροδίοἶϊο. Δία 
μαγχονεῖν οΧχ Ἐπανγδίουο πῸὸΞ- 
ϑίγο" δἰ ϑϑϑεϊο; Ἅ᾿. {τι Ρ. τ: 
Α. φγοίμ: δδμάαειια Ος Τ,. 
Ε. 869. ϑολοί, “Τροίέοια. “ἰΛ. 
δα 1Τ|., ιοῦι. Μοββυποθοὶ 
στὸν βασιλέα. «τῶν ἄδιτόν τε 
πρέναντα ἐγκλείουσι καὶ λεμαγε 

χονοῦσι" ἴῃ οαάοια [ηἰδίονία 
λιμῷ ἀποκτείνειν ἀἰχι Δζοο-- 
ατι5 Ζ1)αηναβορηᾶδι 

85 Ὕπ᾽ αὐτιῦ -«Ἵροκίοἴϊιες 
ὑπ᾿ αὐτῶν. Εγσο Ἰορβομάππι ὑ ὑπ᾿ 
αὐτῷ, 6] ὑπ᾿ αὐτόν" πᾶπὶ 1]-- 
Ἰπιὶ 7 μογαϊαϊς ἐν τοὰ 
γυπτος πάλιν ὑπὸ Αἰοϊχξϑὲ ἐγέ- 

γετο, πιο ΠῚ Ῥγοογθπάιιπ 
δι ὕπο βασιλεῖ, νὰ} ὑπὸ βα- 
σιλέα. αὐοᾷ τὐριπλαιο ΔἸ115 

1 Καα. οἱ (Οοάά. 

» 
- 

1ηνϑηῖ-- 
᾿ Ἧι.) ἰαλη γαγύγη δῖ, αἴ Β0Πο-- 

47 



88. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ᾿ 

Καφρ. Καὶ μὴν ἔγω βουλήσομαι, ϑρεττανελὸ τὸν Κύ- 
πλωπο Ζ 90 

200 Θρεττανελὸ τὸν Κύκλωπα. 86 Ἥ τοῦ Κύκλωπος ἧςο- 
οίᾳ δηλη" 

ϑρέμμασε, "παὲ ὅτι αὐτὸν Οβυσσεὺς ἐτύφλωσεν. 
ὅτι ποιμὴν ὧν καὶ λύραν κατέχων, ἡγεῖτο τοῖς αὐτοῦ 

ὥσπερ οὖν ἐκεῖ- 

ἀμ οὕτω ποὶ οὗτος ἦν πρὸς τοὺς γέροντας, ἄ δὼν καὶ πορευόμενος 

μετ αὐν ὧν. 
ΕῚ 

οὐ συνάπτεται ΔΩ τὴν ἐνὸν νιν 

οἱ δὲ ἡ ἤν τὸν ϑρεττανελὼ Κύκλωπα; τούτον χάριν ἐνέϑηκεν. 

ει δὲ τὸ ϑρεττανελὸ τὴς λύρας ἀπτ χη, καὶ 

ἀλλὰ διότε καὶ αὐτὸς ἢδε, 

ἤγουν σὸν ἀδοντα τὸ ϑρεττανελὼ, καὶ διὸ τοῦτο καὶ τὸ Ἄω μεγε- 

ϑύνοντες, ἀμ ϑεῖς " 
τὴν λο συλλαβήν. 

γὰρ οὗτος τὸν Κύκλωπα κιϑαρίζοντο. 

ὅγ ἄλλως 7ε καὶ τὸ μέτρον συσέλλειν ϑέλει 

τοῦτο δὲ ἐκ Κύκλωπος Φιλοξένου ἐς πεποίηκε 

καὶ διὸ δὲ τοῦ εἰπεῖν ̓  

τοῖν ποδοῖν ὦ δὲ πωρενσαλεύων, ἐδειξεν ὃ ὅτι πρὸς τὴν πυγὴν αὐτοὺς 

τῷ ποδὲ ξτυψεν. 

ἄγειν. 

ζοντα τὸν Ἡυλύφη μενον, 

Ἰϊαδίδο ρ] αοτιῖ556 ΟΥ̓ΘαῚ 110 πὸ 
νἱἀοαΐῃν. 

86 Ἢ τοῦ Κ, ἷς. . Ἠαβοὶ 
ἡπγ5ὺ ὦ. Ὁ. τι4π6 δά 
ὄδῳ. Ὁ στα ΨΟΟῚ 5.811} 5.}1- 
οἷν » "δὲ 30. τῆς δ. ἐσὶν 
ἀπήχημα. 

87. Ἄλλως..... συλλαβήν] 
ΠΤ 1}1ἃ γενοῦαν:, ᾧαᾶς 8η- 
ἴθ που πΐ ΤΟΥ κιϑαρίζοντα 
εἰ διοὺ δὲ τοῦ εἰπεῖν τὰ Παά. 
Τπτου]οοία : ποὺ ἀπο 6]88- 
ἀθὰ οὅ86. "18 Π||8 ΡΕΓΆΓΘΙη : 

ἼΔΗΙ Πθ0 Ὀόποθ Ῥγδύσθ θη ἃ 

ῬΟΡΟΘΡΙ Ππούπμι «ποίου : δοά 

αποά ιπδίονδο ἰγαοίαϊδο σας 

νι ἀοτοίαν, Βαθομ8. 'Γπιῃ 

ἄδοντα τὸ ϑρεττανελώ Α΄. οἵ 

ἘΠ. οοίογαθ ἀοίου 8. ΡΟΥ δ᾽ 
ΠΟ εϑὶ επἴϊηὶ ΟἸΒΟΠΤΙΠῚ, 51 
ἀηπταπι αἰἰνονίαθ, οπαγγαΐο- 
τ πὶ ἀπηοοθ αἰ δθείαν 6 δάνου- 
513 605, 41 πηπἰαία ᾿1ηὰ- 
ταμπι ψοῦπη Βράς σὸν ϑρετ- 

Ῥαπῖί, 

τὸ δὲ ἑξῆς, καὶ μὴν ἐγὼ δὃ βουλήσομιοιε ὑμᾶς 
διασύρες δὲ Φιλόξενον τὸν Τραγικὸν, ἃς εἰσήγαγε κεϑαρί- 

τὸ δὲ ϑρεττανελὸ μέλος καὶ προυμιάτεόν 

τανελὼ Κύκλωπα 6 ω, αζ 

ΠΙΟΙγΟ. ΒΠΟΟ ΤΟΥΣ, Ιδρο- 
1] πη 4τι6 1κ μιοατη 

1 εΥ ΡΥ δια θα θἴαῦ,, τιὖὶ ὁ ϑρετ- 
πτανελὼώ Κύκλωψ 0815. 68861, 
(ἰγοίορβ οἰέπαγναηυ ἐπ 7 ΡρΩ718, 
μιοαέα οδέμαγα ϑρεττανελὼ 

γϑϑοπατδ. Ἐδο βρθοίδί 80Π0- 
ΤΙ καἰ μοι 1π11ππ|} 1ἰα 56 νυ ]1- 

Ὀομάπμ: Τὸν ϑρεττονελ. ὠ] Τὸν 

κεϑαρῳθόν᾽ ἡ γὰρ. ϑρετ- 
τανελὼ, ρου ννε ὦ, ἐμ 
ἀπ Δ ν οΡ 1. ροίοδί 1ΠΠπ|πὶ ἀ0- 
ΕΥΥΑΥΘ, 6481. δάἀαϊάι:, ἄλλως 

, ᾿Ὶ , 

τε καὶ τὸ μ. σ. 3. τὴν λϑ 
συλλαβήν" 1ᾳ φηϊαι απ πι1-- 
Ὠο 40 ΨΥ) 1 τϑοορία ἰ6- 

οἰΐοπθ; Ἷ1ῃ αἰΐογσγα τὸν ϑρετ- 
ταγελὼ τηϊηηθ. [{ διυίεπι 
τῃ Β΄. πππὸ τοργδοβοηΐα- 

[ὩΥ, ϑρεττανελὸ {1} δοοα- 
Ῥίπμ,. 4.581] οχίγα βἰγιιοῖτι-- 
γι ΟΥΑΙ] Π15 σοπδίϑίθηβ. δ6- 

σΟΉΠπὸ. οὐ συναπτόμιενον πρὸς τὴν 
σύνταξεν- 



ἸΔΛΟΑΤ ΟΣ , 80 

,ὔ κ “ , “᾿ «'ι ’ ᾿ 

Μιμούμενος, καὶ τοῖν ποδοῖν ὡδὶ πιαρενσωλεύων, 
γ΄ - 

ἐςι" τὸ δὲ, ἀλλ᾽ εἶχ τέκεω ϑαμίν ἐπαναβοῶντες, ἐκ τοῦ Κύκλω- 

πος Φιλοξένου ἐς. 

ἐν ΕΗΝ Θρεττανελό. } Τὸν κιϑαρῳδόν" ἡ γὰρ κιϑάρα Ἀρουο μιένη 

τοιοῦτο «ἕλος ποιεῖ, ϑρεττανελὸ, ϑιρεττανελό. Ἄλλως. Φιλό- 

ξενον τὸν Διϑυρα ιβοποιὸν ἢ 80 Τραγῳδιδάσκαλον διασύρει, ὃς 

ἔγραψε τὸν ἔρωτα τοῦ Κύκλωπος τὸν ἐπὲ Γαλατείχ" εἶτα κιϑά- 
φὰς ἤ χον κεεμεούμεενος ἐν τῷ 90 συγγραρομεατε,, τοῦτο φήσει τὸ 
ῥημα ϑρεττανελό. ἐκεῖ γὼρ εἰσάγει, τὸν Κύκλωπα 91. κιϑαρί- 
ὥντα τὴν Γαλάτειαν. ἐπεὶ οὖν ἔφη 9 7 Χορὰς, ἥδυμαι καὶ βού- 

λο μεσ χορεῦσαι, ὃ οἰκέτης Φησὶ, παὲὶ ἐγὼ βουλήσομιαι χορεύειν " 

καὶ ἅμα ἀναωνεῖ τὸ μέλος ἐκεῖνο. Φ)λόξενος δὲ ὃ Διϑυῤραμεβο- 
ποιὸς ἐν Σικελίᾳ ἣν 93 παρὸ ᾿Δωριεῦσι. λέγουσι δὲ, ὅτε ποτὲ 

Γαλατείᾳ τινὲ παλλακέδ, Αἰοδυρίῶν, προσέβαλε" καὶ μϑὼν Διο- 

,νύσιος ἐξώρισεν αὐτὸν εἰς λατομέαν. φεύγων δὲ ἐκεῖϑεν ἦλϑεν εἰς 
τὸ μέρη Κυϑήρων, καὶ ἐκεῖ δρᾶμα τὴν Γαλάτειαν ἐποίησεν, ἐν ᾧ 

Φιλίππῳ τῷ κωμῳδιδασκάλῳ"» ν. 201 Παρενσαλεύων ] Μοε- 

ΓΙ Ἰἰὸχ τοΐαϊαὶ Οοάϊοια Ὗ,. 
οἱ Αν. χαῖθτι5 αὐδαηείίαν 1), 

,’ 

παρασαλευων. 

88 Βουλ. .. - ἀγεν  Νάηι 
81}18 Οἱαοοθαὶ ΟΧ Ρνδθορύθημ! 
γοϑρθίενθ χύρεῦσος ν}] χορεύ- 
δὲν 9. - Ἂϊ ΡΓΟΧΙΠΊΙΠῚ ϑοΒο] οπ 
ον ᾿βουλήσομιαι χορεύειν, 
καὶ ὑμῶς ἄγειν. 

8ᾳ Τραγῳδιδάσκαλον]) Αρπά 
υπιείαηι Ῥορθυ παν ἢ Θρετ- 
τανελὸ [οΥγηᾶ ογαϊϊου β ν871- 
ἃία : τϑιάοπι ἐδ σραγῳϑοδιδά- 
σπαλον" σα ! ρα }15 νοὶ βου τθει- 
αἰ ργοπαποιδπάϊαας τηοῦαβ, 
61] ΠΟΥΔΓΊΟΥ τα ΟΥ̓ΤΟΥ, “ΟΠ, 
δᾶθρο ΝΜί58, ἀϊβδιἀδηςθιι5. ἐπ 
Ῥοίήζεοο οἴουνάτιηιι5. [ἢ “]ρὲ-- 
δίοίοίία 1. περὶ ψυχ.. γ». 10. 

ἘΠῚ ΠΘΒΟ6. 56. ἰαϊδιον (ὅγἐ- 
διιγρῖμιδ., , ΘΌΡΠΟΗΪαΘ δαιιδᾶ 
οοηϊγδοίππι 51} ἃὉ δαοίογο, 
αἴ ῬΟΥ͂ ΘΓΓΌΓΘΠΙ Ὠ Ποά Τὰ ἢ 8. 
ΠΙΡΥΑΥ 115. 

90 Συγγράμματε 1 Μα]6 
μδγοἱεί. ἐπίγρ. ΐϊ Κιοδέθγ715. ΟἿ-- 
Βουγαν. - 

91. Κιῶ, τὴν Γαλ.} Δι- 
ΡῬ᾿Ιὰ5 δυζαίαϑ κεϑα ρέζοντα καὶὲ 
ἐρεϑίζοντα τὴν Τ᾿ αλάτειαν' αποά 
Ρορο, οἶδ 8 ποὴ ΡΓ86- 

ἰογτοαῖ αὐλεῖσϑαε, αδεσϑαι δὸ5 

ἄτοι, αἰ θ186 νοοϊβαιθ θαη-- 
{νιπ| ἀπ ἰππιΐ : Προητιθη{{τ|5 14-- 
μάθε κατάδεσϑαι, καταυλεῖσϑαι. 

22 Παρὰ Δωρεεῦσε] Ἰὺχρ!-- 

ΟΤῚ Ροίεταὶ, αρμωώ δγχγασι-- 
ϑῶποδ: πᾶ ΑΥΟΠ 8485 ΟοΥη- 
ὑλατι5.. πὶ ατὶ 77αγοίαμτα Ζ{6-- 
γαοίδοία,, μετοὶ Δωριέων κατῷ- 
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μᾶς, ἄγειν" ὠλλ᾽ εἴς τέκεο σωμίν, ἐπανωϊββοῶντες 
Βλήη χώμενοί τε προίβατίων, 
Αἰγῶν τε κινωίββρώντων μέλη, 

εἰσήνεγκε τὸν Κύκλωπα ἐρῶντα τῆς Γαλουτείοις " 

ἀπείκασε γὰρ αὐτὸν τῷ Κύκλωπε, ἐπεὲ νεττορίένος εἰς Διονύσιον" 

99 τοῦτο δὸ οἷ- 

ποὶ αὐτὸς ὁ Διονύσιος οὐκ ὠξυδόρκει. 

3496 Βληχώμρνενοι. 1 Πυιῷ ᾧωνῇ χρώμενοι" 

τὸ τὰ πρύβατα οά ποιῷ Φωνῇ χρῆσϑαι. 

Κινώβρα δὲ, ἡ δυσωδία τῶν μιοσιχιοελῶν. ἢ τῶν οἐγῶὼν" ψοι μέλη. 

βληχάσϑαι γὲρ 
στὸ δὸ ἑξῆς. βληχώμε- 

κεναιβρώντων οὖν, ποκὴν δυσωδίαν ἐχόντων, 7 τῶν δυσοσμεέαιν ποι- 

μιἀσχοιλῶν. ούντων ἐκ τῶν 

Υ͂. 9902 Ὑμᾶς} -Ῥεγρδυδπι 
Ὁ: 9. Ὁ: ἡμῶς δὲ ἐπάνα βοῶν.- 
τα, ἀπδπατιδπι βληχώμιενοι γ6-- 
οἷο βοαπαΐτ". 

ν. 2904 Κωαβρώντων μέλη] 
Οτμι ρμἰογιϑαπο Βἀ4. σομσρι 
Ὁ. Τ᾽ Ὁ. 181 αυοα 1}16 5ο0- 
16 Π1}1 ΕΥ̓ΤΟΥΕ "κενα βρόντων. νε- 

ταπὶ Α. ῥγδείογι, Αὐγὼν τε 
πιναβρῶντα, μέληων" ἃ ατᾶ, 
αΙδεϊηοίϊοπο 8 αι δι αΐα, 
ἀϊβοοάϊ Β. Ογαΐ. Ρευβρίοιμπηπι 
αϑὶ βουϊρίασγαθ ἀπ Ρ}1 015. 1η61- 
οἴη, Αὐγῶν τὲ πκιναβρῶντα 
μἰξλη, οἱ, Αἰὐγὼν τὲ κιναβρών- 
τῶν μέλη" αἰτὰ 51: ργδοίο- 
τοπάα, νἱάθριπῃβ 1π Δάμο- 
ζαϊοη, 

χισεν ΞΥΥάοιι888. 564 πρηϊο 

ἀιποηίίτι ἴδοι ἀμπθὶαθι:, 
ααΐῃ οὐεῖίο ΤΟΓᾺΠΊ Πα δί8- 
ταπὶ Ῥοβίαϊοΐ, παρὰ Διονυσίῳ. 
Αὰ ὈΙοΠΥ ᾽πὶ τη ΔΊ  ῖη, 61] 
ἩΠ Βαρυΐδδθο Ῥ.δοοῖρτηι πὶ 
ἀγδα τὰ, αἰ 88115 οϑϑοὶ ἴῃ 

κινάβρα δὲ κυρίως, ἢ τῶν κυνῶν 

Πουιΐποβ οὐ ϊΐοβ 1ἰ ΠΕ. 8118, 
ἰοϑίθ Αὐ᾽βίρρο δρπὰ Ζ.162-- 
ἄπ. ἴῃ Νεούοπι. ο: ΧἼ1Ι1. ΟἿΠΣ 
161}115. 41115 ῬΠ]ΠΟΧΘΗῺ5 Ογ- 
{που τι5. δοσδβϑῆ. 

οὗ Τοῦτο δὲ] Ηοο 8ὶ πιθῃ- 
4ο σάγεύθ ρομαίῃν, Π|}1] εδέ 
ῬΥΐΠῚ5, ααδηι αὖ 681 11] 511- 
ΒΡΙΟΙΟΠΟΘΩΙ νΟηΪὰ85 ΘΧΟΙ 8556 
Ὡπδη,), 486 παὶο τεβροπάθαδξ, 
ΟΥ̓ΔΊΙΟΙΪ8. Ῥαγίομη : τοῦτο μὲν 
ἐνον τοῦτο δὸ αἰνιττόμενος οἷο. 
ἔμεν, ζαδιείασ (ὐγοϊορὲς ἐε Οα-- 
ἑαέοῶθ ἐΐΐο εἰγαηγαίθ ρογέγω- 
Οἴαγδ, ἐπῆν ἐαοίξο γ 65} 16 6725. 

«ὦ Τριοιιγοέμτα. ΑἸΟΆαΙ Ῥᾶγ- 
νὰ μΐαπθρ την ίδίϊοπο τϑοί 
ΟΥΪζ, τοῦτον (5011. τὸν Κύκλω- 
σα) αἰνιττόμενος εἰς Διονύσιον» 
αποά ἴδγο τηϑῖῃ. Ῥγο᾽ ὠξυ- 
δόρκει, «ποά 68. 1. Α. ΕἸ. 
οἱ ΒΒ. Ῥούρϑύδαπὶ ογζέμδ εἴ 
Αἰἰϑέονμς. ὠξυδέρπει: 

οά Ποιᾷ φ. χρ.] ϑεαας 
ἴθ Βληχή" ποιοὶ πεχρῆσϑαι 
Φωνῇ. 

95 ᾿Δλλ᾽ εἰἧς ἐν. ν' ψιλοῦ 
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δ πεσθ᾽ πεψωλημένοι τράγοι δ ἀκρατιεῖσιθε, 20 ς 
Χο. Ἡμεῖς δὲ γ᾽ αὖ ζητήσομεν ϑρεττονελὸ τὸν Κύ- 

Βληχώμενοι;, σὲ τουτονὶ πεινῶντ' 

βοῶσις, πυνοβορώ τις οὖσα. 
᾿διωὲ τοῦ υ ψιλοῦ. 

κλωπῶ 

χωταλαβόντες, 

95. ᾿Αλλ᾽ εἰ τοῦτ᾽ ἣν, ἐγράφετ᾽ ἂν 

505 Τράγοι δ᾽ ἀπκρατιεῖσϑε, Ἰ οὔ Τὸ ἑξῆς, τράγοι δ᾽ ἀπε- 
ψωλη μένοι εἰκ ροατεεῖσσε. 

τιεῖσϑε ὠντὶ 
, »-Ὁ 

νον ,Θαγεῖν. 

τοῦ, 

αἰδοίου, 

ν. 9ήὴδδ Επεσϑ, οἴο.} 1 
οαποίϊ5 ΕΔ4, ἀπεψωλημένοε οὗ 
τράγος ἱπτοΥΡυποίϊοηθ ψῈ] τηὰ-- 
δῆ 8] τηϊποῦο βθραγδηΐαν: 
δὰ π|]|1α ἴῃ Ο. Ώ᾽ Ὁ. οομρα- 
τεῖ; ποᾶάπθ ἀσπονῖῦ 800}. 
ἀπᾶπὶ Το π 6 πὶ 6886 ΡγΟΡδη- 
ἀδτη σοπδιι. Απεψωληεένοι, 

ἱοὶ αἰδοῖα δεικνύντες. Ο. 0, 

νυ. “2926 Ζητήσομιεν ] ἘΕῚ. οἵ 

.Β. ᾧ,τύσωμεν" ἰἸίδαπε ἔπ|586 
βουιρίιπη νἱἀοίαν τη Ὁ, Ὁ Ὁ. 
ὍΡΙ εἰ ϑρεττανελὼ πο δὲ 81:-- 
Ῥτα ν΄. 290. 804 τηρϑίσο γχο- 
Ῥαρπαμΐθ: γἱάθ ποῖα δᾶ 
5080). 

Ἤϊερο ἀρτιὰ ϑϑεζε, Ἰῃ Κινώβρα 

το Ἰοσιιηΐχ: Ῥ6Ὶ 56 Ἰ]αιιοέ, 
ΔῸ 0. {1556 αἀήεδοῖα Ῥσορο- 
᾿βὲζαμη οἰγπιοϊορίδιι το πέαηίθ. 
ῬοΥσο διιζάας παραὶ, ἡ δυσω- 
δίχα τῶν μασχαλῶν τῶν αἰγῶν" 
οἱ Κιναβρώντων αἰγῶν, τῶν δὺς- 
οσμίχν ἀποπεμπουσῶν 
μασχαλῶν. 

ἐκ τῶν 

λείπει τὸ ὡς, ὡς τράγοι. τὸ δὲ ἀ αὐερα- 
φάγοιτε. ἀπρατισμὸς γὰρ λέγεται τὸ ἤ τᾺἋΝ 

ι 

ἢ ἀκρατῆ πράσσετε" ἐπει }) ῥῥέτα τὴν συνουσίαν ε 

τράγοι λεέχουσε τὸδ͵ ἑωυτῶν αἰδοῖα. ἢ λείχετε τὸ ἄκρον τοῦ 

6. Τὸ ἑξης οἱο.] Ουο 601. 
ΤΟΥ] Ῥοβδιί, δαξογίβαπι 1η-- 
Ἰορραμα ϑιεέάσο ἰοοῦμι: ᾿Δκρά- 
τεια" ἀπροιτεεῖσϑε. ᾿Αρισο(βανηῦ 
Ἡλούτῳ" Τράγοι δ᾽ ἀκρωτεεῖσϑε" 
τουτέςσιν, ἀπεψωλημένοι ἄκροτεν 

εἶσϑε" ἀντὲ τοῦ, ὡς τράγὸόε 
ἀρρατῆ πράξετε" ἐπεὲ μι. τ. σ. 

οὗ τ. λ. τὸ αἰδοῖον " τὸ ἀκρὸν 

λείξετε, ὡς τράγοι. Οὔ]8-- 
ΟΠ 416. σα]ρα οοπΐπϑα ρΡαΐο, 
οἱ δπμο 1π τηοθπη ἰπδίατι- 
ταπάα: ᾿Απεψωλη μένου τράγοι 
δ᾽ απρατιεῖσϑε" τουτέςε, τράγος 
δ᾽ ἐπεψωλημιένοι ον. εἴθ. ἤδη 

τράγοι ἃρῖε ΘΧΡΙΙοαΡῚ ποα Ρο8-- 
Β1πηῚ ΡῈΣ τὰ Ἴρδιπι νοοδθα-- 
ἴτὰὰ, αὐοά π΄ “2γἐδέορἤαπε 
οομππθοίοπάπην. οδ. ΨΟΓΠΠΙ 
1116}, αττᾶγ ϑολοήξαδέο5, (ϑιε1-- 
ας πρώξετε οἱ λείξετε, αυϊὰ 
ἀκρατιεῖσϑε το ἱπιρογαῖνα 
ῬΥΆΘΒΘΠ5. Ὁ ὠκρωτιέομιαε, 504 
Γαϊασαπὴ ἰεηριι8 ἃΡ ὠκρατέζθα 
με δοορρῖΐ, 

ὃ 
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Πῆραν ἔχοντα, λάχανα, τ' ἄγρια δροσεροὶ, Κρῶι- 
ποωλωντῶ ἢ .Ν 

Ἡγούμενον τοῖς “προβατίοις, 

298 Πῆραν ἔ χοντα.] Καὲ γὰρ παρὸ τῷ Φιλοξένῳ πῆραν 
ἔχων εὐτῆλϑε. ταῦτοι δὲ ῷησι καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς καὶ τῆς τυφλώ- 
σεως αὐτοῦ ἐν 97 πορήμοτε, οὔδης. 

, 

ΣΉ ς 
ἐ 
ζεἷν 

σου 

καὶ τῆς τυφλώ σεως. ὡς οὔτης ἐν τῷ ποιή κοτε. 

διασύρων, τὸν Φιλύξενον εἶπεν, ὡς “ἡ ̓ ἀληϑεύοντα. 

᾿κλωψ, ὡς φησιν “ Ὅμηρος, "ρέα ἤσθιε, καὶ ου λάχανα" 

ἔφησεν ἐκεῖ ὁ Φιλόξενος, τοῦτα ὃ χορὸς εἰς τὸ μέσον ἀναφέρει. 

Ἔ "Ἄλλως. Ἔνταῦϑα ὃ ποιη- 
ταιγνιωδὼς ἐπεφέρει τὸ τοῦ Φιλοξένου εἰπόντος πῆραν βαςά- 
τὸν Κύκλωπα, κοκὲ λέχανα ἐσϑέειν. 

Κύκλωπος ὑποκριτὴν εἰς τὴν σπηνην εἰσαγόμενον. 

οὕτω γὰρ πεποίηκε τὸν 

ἐμινήσϑη δὸ 

ταῦτα δὲ πάντα 

δ γὲὸρ Κύ- 

ἃ τοίνυν 
" 

2η8 Καὲ κραιποιλῶντο. ᾿Αντὲ τοῦ ἐκ μέϑης ἀτακτοῦντα, 
98 μεϑύοντα, ἀπὸ τοῦ τῶν. καιρέων σφάλλεσϑαι. 

ὅὄοο ἢ Εἰκῆ.] 9ηΩ Μάτην. καὶ ὡς ἔτυχεν" 

παὶ εἰκαῖος, ἃ μάταιος. ἢ 

ὥρο 1 Καγαδαρϑέντα, 7 

ν. 298 Κραιπαλώντα) Ομ- 
05. Β4ἀ. απ Ο. 9) Ὁ. ρτδο- 
Ῥομπηΐ καὶ, 48 ῬΑΥ Τοι] 811, 
αὖ ορί!ηη6 “4 εγιάἐοξι5. οἱ Κρ: 
ϑέθγιθδ᾽ ΠΟ ΠΟΥ αΠΐ, ὨΘΊΓΟ 1η1-- 
γ1ο8Πη 676 01. Αἀδονρίαο δαπΐ 
2 οΥ ΡΥ οἰ δίομο5 τθ Ὁ. Ὁ. 
Δ πεινῶντα, ὥσπερ ἐκεῖνον ὃ 
᾿Οϑυσσεύς" «( πῆραν» σακού- 

λιον" δὰ λάχανα, ἃ συνῆγεν ἐκεῖ- 
νος εἰς τρο(δήν. 

ν. 290 ᾿Ηγούμενον] 7Ίιοηι. 
ΦΉαρ. 1ῃ Πρόβατον, ἑπόμενον, 
ΟἸΒΊΥΘ “ἑπόμενος, εἰ ἸΠΊΡΤ 5511 

᾿ ἀβοοςωηῖι8, | 

97 ΠΠοεήμεωτι Ἔν τῷ ποιή- 
ματα Ὠϊμσιι ΤΟ ίοπεχι Ογ.-- 
ΟΙΟΡΘ, πὶ οχ βϑαάπθηῖ 85680- 
τὸ Πφαθὶ; ΄φαοα αἰΐεπο ]θοο 

ὅ3εν 
ἢ ΓΘ ᾿ Ἵ 
[γ απαέρῶς 

ε » ᾿ ζ ε 

Ὡς ἔρικε κατακοιμηϑέντα ποῦ, ὡς 

Ῥοβιῖππι 1 ΒΕ], οἱ Β. πθὸ 58- 
115. οοιπηοᾶθ ἰγαπδαΐαπι ἃ 
ΜΡογίο εἰ Αιμδίογο, 10. δ ιη 
φοδ αι. ΟΠογιε5 Ὠτι γῆ 85 
ΟΥΠμ685. ἅντα ἀονογαγο. Ογ- 
ΟΙοροα, ἴδοις; νἱάο Οα. 1, 
290. 207. 947. 

οὗ Μεϑύοντα 1 Ααἀάοπάπηι 
εχ ιϑιηρζάία., (πὶ 15ῖα ἀδοαρ 511) 
ἀπὸ τοῦ τὸ ποίρα πάλλειν τοὺς 

μιεϑύοντας, ἢ ἀπὸ τοῦ τῶν κ᾿ 
σῷ. 

99 Μάτην οἷο. 7 ᾺἊΡ 4271ὲ- 

δγολίο ἀδργοιυηίαμη. 
Ἰ Καταδοοϑέντα 1 Ῥυδοῆ- 

'δοπάτπιη οϑβὶ εἰκῆ τὰ θη 6 Χ-- 
ῬΟΒΙΓΣ ΡΥ ὡς ἔδεπε. 

2 Ἐπιτετήδευται 1 ῬΥΔΟΙΟΥ 

οΥἄϊπεπ Ῥάμὶο 11πηΠ|τ|ζαῖτι 1, 
εἱ κοιλίᾶν. ἐπεσυνὴγ υιένην ῬΤῸ 

ἐπισυνεταλ μιένην, 11] παροῖ, 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

Εἰκῆ ὉΣ καταδαφθέντα “που, 

927 
1380 

Μέγαν λαβόντες ἡμμένον σφηκίσκον ἐκτυφλῶσαι, 
Καρ. Ἐγὼ δὲ τὴν Κίρκην γὲ τῆν. τῶ φώρμουκ᾽ αἰνοκυ- 

Ὶ 

ν᾽ , Δ 
τὸν Κυκλωπα. ον μιμεῖται. 

, 

»κλωπος. οἱ γέροντες ἐπάγουσιν, 
΄ 

Κύκλωψ. 
ε Γὰ 

201 Η κε μένον σφηκέσκον. ] 

χῶσωαν, 

“ὦ "» [ 

τοῦ δὲ οἰκέτου μνησϑέντος τοῦ ἴυ- 
«“ΔὁΔ ι “7 ς 

ὡ. ἔπαϑε παρὰ τοῦ Οδνσσέως ὁ 

2 Ἔπιτετήδευται ἤ λέξις παρὸ 

τὸν σφῆκα" τὸ γὰρ μικροὶ τῶν ξύλων καὶ εἰς ὀξὺ συνηγμεένα σῷη- 

κίσκους καλοῦσιν, ἐπεὲ καὶ οἱ σῴῆκες. τὴν κοιλέαν ἐπεσυνεσαλ μεέ- 

γὴν ἔχουσιν. ἐσχνοὲ 

λως. 

τῶν ὑπισϑεν. 

ὄντες ὑπίσϑεν. 

εώμασιν ἀνϑρώπους καὶ “ἢ προκοιλιέδυς,, σίβηκώδεις φασέν. 

Σ Φφηπέσκον, ὠξὺ μεμοένον ξύλον, 
ἐκτυφλῶσαί σέ φησιν, ὡς τὸν Κυκλωπα, ὃν μειμιῇ.- 

καὶ τοὺς λαγαροὺς δὲ τοῖς 
"Αλ- 

ἐπεὶ καὶ ὃ σφὴξ ὀξὺς, ἐκ 

302 Ἔχὼ δὲ τὴν Κέρκην.]} Ἔκϑεσις τῆς διπλῆς ,συφηρεατικῶν 
ς«ἔχων καὶ κώλων ὥ εἶκοσι. εἰσὶ δὲ τοῦ πρώτον συστήματος “ἔχων 

κώλων ἑπτα. 

οἷον τὸ τοῦ Αλκαΐου, 

ῃ 
.4...] τούτων δ πρῶτος τετρώμετρος ἀπατώληκτος, 

΄ 

Δέξαι με κωμαζοντα, δέξαι, λίσσομικί δέ, λίσσομαι. 
ε ὃ , ΄ ᾿ ς ῃ ᾿ ΄ Φχυε δ 
9 δευτερὸος τετραμετρος καταληκτικος, ὡς τὰ πρὸ τουτῶων " ἴο δὲ 

ὅοι Ἡκμιμιένον)] ἫἩ κένον 
σ. 1) Ὁ. ΡῬεπβ ἰδιῆθῃ δχρ]ῖ- 
οαἱ, κεκαυμένον" σφηκίσκον ν6- 
Υγ0 πᾶλον, (πο 1ΠΐδυῖοΥ 8 
Οταθοῖὰθ ψοσαθα]πη ΠΟΙ 
ῬΥδοϊου δὶ (αγ. 12. (απ. 
Σ φηκίσκον αὐίδην ἱποθιπιαν διἰ- 
ψοΥΒΊι5 πα σηα ζϑ εγεεζρέτοτν ἴθ 
Οοπημηθϑμηίδτίο ποϑβίτο. 

202 ᾿Αναπυκῶσαν ] Τα- 

ράττουσαν γοάάϊ! Ο, 9Ὸ. εἰ 

ν, ὅ09. μιεγνύουσαν. ϑίαί, πὶ ν. 

ὅοὅ. ὅ10. 1άδῃ οοΥΥτιρίο ἕτέ- 
ρους, ἃ (ιλονίδον, ατι] 84 41-- 
ἴὰ δδὲ τηϊουργείαπηθηΐετ, 
τοῦ Ὀδυσσέως" ΡΟΡΡῸ μερμιώ- 
γ μένον. σπὼρ ὀχρομῆι ΠΑΝ ἡ 

γ μένον κόπρον . οἱ ἕματτεν, ἐμα- 

λαττεν. 

ϑιωζώαε, ἴῃ Σφηκώδεις, ἀπο 
ΔάΠΟΙΑΡῚ ΟἸΡΉ απ 51. 

ὅ Ἐὔκμοσι) Α Δογίὸ τοϑβίϊ--" 
Τππιιπὶ ΡΙῸ Ρυϊοσαμ ["4ἃ, 
ὀκτὼ τϑϊϊπα Απρδέοῦμο. Ἔυ- 
ςἡματικῶς ρῬγᾶνα Ἰοσοβαίθν 1ἢ 
8. Ὁ. α Ἰοερὶ ορογίεϊ, 
ἐςὶ δὲ τὸ πρῶτον σύσημα ς. καὲ 
πο ἕπτα᾽ Ὠϊδὶ 4118. Π1ΔΠ1ξ, εἰσὲ 
δὲ τοῦ πρ. σ. τίχοι καὶ κῶλα 
ἑπτὰ ὄππὶ Αμϑέεγο. Τάθμηλ 7τι-- 
τ ϑδελοίζαδέοι; γὙρυ μεμα, 
4ὯΣ Ργαη ὙΨΟΥΒΊΩ1 6558 
ΑΙ ΧΟΡΙΣ τετράμετρον ἀκαταλῃ- 
πτὸν, (8115 εδ' χοαοὶ ῬΥο-- 
Ἰαίιι5. εἰ1δπὶ αὖ ἔζορἠαροέζο,ιο, 
6) αβηπο Ἐπανγδΐονο ρ. Ἧ δ6. 
αὐὐπλ βιε σα ̓1ο 51} τετς 
μίετρος παταληκτικός" ὙΠ 111 

ἰδ τπϑπ]ξδϑιτηλ οστόύθιῃ 16- 

τρᾶ- 
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ς Ἁ 

Ἡ τοὺς ἑταίρους σοὺ Φιλωνίδου 'πότ᾽ ἐν τως 

᾿ ἜΖεισεν, ὡς ὀὐτῶς κάπρους., 

Μεμωγμένον. σκῶῤφ ἐσθίειν, οὐ τὴ δ᾽ ἐμωττεῦ ᾿αὐὴ 

σοΐτος δίμετρος ὠκατάληκτος " 

ληκτικὸς διμοίως τῷ δευτέρῳ" 
τ χτος σρίμεσρος ἀκατάληκτος" 

τοῖς. 305 

εἰν ὁ δὲ τέταρτος σεξράμετρος κατα- 
ὃ 

δὲ σπέμοπτον ὀμιοίως τῷ τρίτῳ" ὃ 
Ύι 

ὃ δὲ ἕβδομος 4 δίμιετρος καταλη- 
κτικόε" ὡς ἐκεῖνα τοῦ. ᾿Ανακρέοντος, 

Ὃ μὲν ϑέλων μάχεσθαι, 
Πάρες γὰρ, μωχέσϑω, 

ἐφϑημεμερῆ δὲ τὸ τοιαῦτα παλεῖτοιες ὡς τρεῖς ἔχοντα πόδας κοιὶὲ 

συλλαβήν" 

ὅοῦὶ ἕΕτρέρους τοῦ Φιλωνέδου. ἢ" 
δεν δὲ ἐ ἀλοὶ πωμῳθδεῖ δὲ αὐτὸν, ως πΑΟυΖΙΟνῈ καὶ ποαροίσές Φιλωνθον θ εἶπε. 

ἐπὶ τῷ τέλεε παραγρωᾷος. 

ἊΝ ΕΝ 
Δέον εἰπεῖν Οδυσσέως, ὃ δὲ 

΄ 

“πους ἔχοντα. καὶ διὰ τὸν Λαΐδος ἔρωτα ἐν Κορίνθῳ. διάγοντα. 

»ἰομῳδεῖται δὲ καὶ ὡς συώδῃης σὺν τοῖς ἑταίροις αὐτοῦ, οὕς ποπρους 

δὶ ροίΐτον , ΠΙΙΡΟΥ ἢ ΠΣΒῚ ΟΥδ-- 
αἰρι]6 Ραΐεβ ἐπ ΤΘΡΘΙ1588, 
᾿Εγὼ δὲ τὴν Κέρκην γε τὴν τὸ 

φάρμοκ ἀνορευκῶσαν ἄν. 

4 Δέμετρος} ἴτὰ Αἰυδέεγιδ, 
«Ὁ} γᾶ δοοαταίθ ῬΥΊΟΤ 8 
ἜΜ 4, πγὰ]Ὲ Πάρου τρέμετρος 
αὐξονεγδῖ: 8} 1 Α. οἾδΥ15 
Του Ἔχργθϑδιη Ὑ1460 δὲ- 
μιετρος. 

5 Ὃ μὲν ϑέλων ,οἴο.}1 ὙῈ- 
ἀερδπίαν, αἰἰοὰ ἔξοὶ, βθοι ἢ- 
44 5εμίθηΐῖα ποὺ Ἰπορία Θ0Π- 
Ἰππρὶ Ῥοββθ: αὐυδμν!δ 8]10- 
αἰ πὸ ποῖ ἴα]]ο, αὐνγτιηι- 
τ βδερᾶγαυὶ ἀρυε Ἥρλαθϑι. 

Ῥ. 16. εἰ διοοίμην ἀδ Δ|οίν. 
Ῥ. 2042. Ουοΐ Χιωδέογδ ΘᾺ 
ουγαν, Ὁ μὲν ϑέλων μαχέ- 
σϑω" "ΗΝ ψορ μάχεσθαι; 
1ἰὰ δροὸ ππδήτιδηι ΤΘΡΟΓῚ. 

6 Εἶπεῖ Απδεμπάτϑ 6χ 5':1- 

ἰ 

αα ϑεμοἢ αθίοβ πὶ ᾿Απαῤδεύυτοι 
εἶπε. Οὗτος δ Φιλωνέδης οὐ 

μεόνον μέγας ἣν, ἀλλὰ καὶ ἀμκα- 

ϑῆς καὶ ὑώδης " κπωρμῳδεῖ δὲ οἷο. 

(εξογτπι 1 Πῖβοθ ἀδβουΊθεη-: 

ἀϊθ. ποῦ αἰίτα ἐφαρμάκευεν 
ΡΙΟοοΟβδιὶ ϑιωλααϑβ. 

γ Ὥσπερ καὶ Κίρπη] 1- 
ΤΟΥ ἃ ΑἸέογο ἐοομην ἤν 
φτοοι εἰμεόϊο πνθη ἄθϑεεη, ὈΥ̓ᾶ6. 
ἀϊοανῖ; 4πθα τί ἢ ἐπι Θσ τι, 
γε αὶ, ν8] ἀπι85 1115 νο- 
008. ὥσπερ κοιὶ, πὶ ρου νδοᾶ- 
685 6586 ἀοϊομ 85 σομπδοῖ, ΝΟ] 
ἕαοῖα ἘΠ} άγτιπὰ ἰγαπΒΡΟϑ᾽ [10116 
βἷο ἰερὶ οροτίεγθ, ἐξαρμιί- 
κενενν ὥσπερ ποιὸ ἹΚέρκη- "Αλ- 

λως, Κίρκην Φησὶ εἴο, Εδὸ 
μᾶς Ραμα 6586 οὗ οἴανᾷ 3. 
ἴεοῦ: 5868 8ὲ. εδρῖδϑ ψῈ] σαΐϑπὶ 
Ἰοοιϊίονοηι, 4πάϑὶ [811 ΟΥ]Π6 
᾿ΒΟΣ ρ5:5δθξ ϑολοδαξςίοο, Φησὶ, 



ΠΛΟΥΤΟΣ, 95. 

Μ, μήσομοι πάντα τρόπον. 

Ὑμεῖς δὲ γρυλλίζοντες ὑπὸ Φιληδίας 

ἝπΖεσϑε μητρὶ χοῖροι. 

εἶπε. τὴν δὲ Λαΐδα Κέρκην εἶπε, ἐπεὶ τοὺς ἐρασὰὶς ἐφαρμιπευεν. 

᾿Ἄλλως. 
δέυσαν τοὺς ἐρῶντας. 

σὴν ἱσοριαν" ὄῦλον δὲ ἐκ τοῦ 

προὺυς ἊΝ 

7 “Ὥσπερ καὶ Κλρκην, Φῆδὲ παίζων τὴν Λαΐδα Φαρμιάσο 

τροπικὼς δὲ παίζει εἰς ταύτην ἐπεῖϑεν ἄγων" 
, "ν 

ζΚοι- περὲ Φριωνήδου διειληφέναε. 

φησι τοὺς ἑταέρους τοῦ Φιλωνίδου,, ὃ τῷ ὅλῳ ἤϑει. καὶ 
ταῦτα δὲ εἰς Φιλωνίθην τὸν Μιελιτέκ, ὡς οὐ μόνον μεέγοιν» ἀλλο 

καὶ ἀμοϑῇ καὶ ὑωδῃ- καὶ 9 Νιεκοχάρης ἐν Γαλατειζ, 

Ἢ δὴτ᾽ ἀπαιδευτότερος εἶ Φιλωνέδου 

Ἰοὺ Μελιτέως -ἴ-: - 

Ἄλλως. 

κας παρελϑοῦσα μιαγείαις. 
Ἕν τῇ νήσῳ σῶν Λαεσρυγόνων ἡ Κώρκη ἢ 7.9 πάσας γυναῖς- 

προσέσχεν οὖν ᾿Οδυσσεὺς 10, ἔν τῇ 

νήσῳ μετοὶ τὸ φυγεῖν σὺν Κύκλωκα, καὶ πέμψας τινος τῶν αὐτὸν 

ν. ὅ00 Πώντα τόπον] Μϑ. 

ΒοἉΙ]. Δ. 1. 1515. εἰ Β. πών- 
τὰς τρόπους" δοσιρίατα Ὁ. 9)Ὸ. 

ΠῸΠ αδδὲ Ὄχρἰαμαϑίὰ. 

ψ: 307 Γρυλλέζοντες } Τία 

τοῦηχι 4116 τπδηι8., αιοά 
ῬΈᾶνο βουϊρίπηι ἔπογαΐ 1 Ὁ. 
10. γρυκίφοντες Θ8} ἰδ}1 1η- 
ἰεγργείδίϊομπε, δ μκοιοί χοῖροι 

βοῶντες" Κγο 40 ἰεσοπάθμι 
εϑῖ, ὁμοίὼς χοίροις βοῶντες. 
Τη οοάθμη Ὀὶ5 φιλιδίας, οχ- 
ῬΙΙοαίπταιο φελεδονεὰς. Νίος 
ξπεέσϑαι τὰ 5οῖα 1πηὶ. Δ. 1540. 

.«κ------- 

παίζων τὴν Λαΐδα, ὦ ὥσπερ ποιὲ 

Κέρκην, Φαρμάσσουσαν τοὺς ἐρῶν- 

σαςν ἈΠ} πηρέξαϊξαμα Ἰανέ- 
10. 

8 Τῷ ὅλῳ γ3ε.} (ὐδίεμάμδ 
ΘΏΠΠΠΘ 56Ο. Ροβίθυοσοϑ ᾿ 
ἴδια ῃ δ 81 κάπρους τῷ ὅλῳ 

ἤϑει Ἰῃι6}Π1δὶ γο]τι ςϑοπξ, ἀυοᾷ 

᾿ 

Ἰησθηϊο ΟὝαΘΟΙ ΒΕΥΠΊΟΠ15. 111-- 
Ππ|5 Ομ ΘΗ 6 πὶ ν]αδίῃΥ, 
Ργδθοθαθμίθι5. δαἀ]αμκοτστηῦ: 
ΨΟΥΤΠΙ 1 Δ. εὐ ΕἸ. ποῖα π18-- 
δπᾶςε αἰβεποξοηῖβ ᾿η46 615- 
ῬΑγΑΥΙ γἹάραϑ. ͵Δη γοδηρει-- 
ἀτιιι τὸ ὅλον ἐν ἤϑ:ει. 

9 Νικοχάρης} ᾿Απίδ Ἰεσε- 

Ῥδϑιν Νοκόχοιρες, εὐ η6έ πω 

ἀπαιδευτότερος" ἰὰ νἰὰδ Ρ. 57. 
εἰ ποΐᾶδ. 

1ὸ Ἔν τῇ νήσῳ] Ῥτδορο- 
δ᾽ ΟΠ 6 πὰ (ὐδέεγνζιιδ., ἀπιατὰ 856-- 
οὐ Ῥογίμξ οἱ Κιωοδίεγδ, 46- 
Ἰονοταῖ; τϑοῖθ' φάθι, 581 
518. ἀγδα ἢ 1551}}1 γί ΟΠ 6 ΩΣ 
Πα οδθ: δἰΐαπηθῃ ἀοίομπάπιει 
ποη ΑΔ. βοϊπιη οἱ ΕἾ. γε πὰ 
δἔϊασι Ὁ. 9) Ὁ. ἴῃ Θα]α8 Π1ΔΥ-- 
δι μδᾶ6ο Ἵσορία τῆς Κόρκης, 

βορὰ ἀεργδνδίίου. οἱ περί !αΐα, 
ῬΡΟΡΟΙ Πα: 101 ΠΙΟΧ, τι άϊοι-- 
16 μιετοῖ τοῦ φαγεῖν σὸν Κι α6-- 
ἐπὰρ, ὠπελϑόντες οὖν οὗτοι" 
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Χο. Οὐκοὺν σὲ τὴν Κίρκην γε τὴν τὸ φάρμακ αἰνα- 
κυκῶσαιν. 

Καὶ μωγγωνεύουσαν, μολύνουσοαν τὸ τοὺς ἑταί- 
θους 210 

ἐδεῖν, τίς ὧν εἰὰ ἐνς ταῦϑα, ἔρημος γὸρ ἣν ὁ χῶρος, ἐπεὶ ἀπελ-᾿ 

όντες οὗτοι, καὶ τὴν Κέρνην εὑρόντες, χοῖροι ὑπ αὐτῆς διά τίνος 

ποτοῦ γεγόνασιν» αὐτὸς εἰς τὴν τούτων ἀφίκετο φἥτησιν. ἐντυχὼν. 

οὖν ἐν τῷ μιέσῳ τῆς ὁδοῦ; τῷ “Ἑρμῇ, κακὰ παρ᾿ ἀὐτοῦ μολὼν τοὶ 

περὶ τῶν ἑταίρων, παὲ λαβὼν γα ρ᾽ 

εἰντιφοίρ μιῶκος β βοτάνη, πὸν τῆς ἵζέρκης οἴκεον κατέλαβε" 
σάσης οὖν καὶ αὐτὸν τοὶ δμοία δρᾶσαι, τὸ ξίφος 

εν αὐτὴ ,Φοβηϑεῖσα χούς τὲ ἑταίρους 
καὶ πρὸς μεΐξιν 

σείνεν. 

ἀρχαίαν μιορῥβὴν ἀποκατέσησε, 

ἐπεθύμησεν. ὁ δὲ ποιὰ ἐμοεγη.» καὶ ὉΣΤῈ ἔσχεν 

αὐτοῦ τὸ μῶλν, ἥτις ἐςὶν 

ἐπεχειρης. 

κατ᾽ αὐτῆς ἀνέ- 

αὐτοῦ πρὸς τῆν 

αὐτῷ. συνελ ϑεῖν 

ἐξ αὐτῆς ηλέ- 

ΨΟνν 9 ὑφ᾽ οὗ καὶ ὕστερον πότ᾽ ἃ ἄγνο: ὧν ἀνῃ ρέϑη 11 κέντρῳ τρυγό- 

"05. ϑέλων οὖν ὁ Ποιητὴς σκῶψαι τὸν Φιλωνίδην, ὅτι αὐτοῦ ἤρα 

Λαὶς, ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν, τοὺς ἑταίρους τοῦ ᾿Οδυσσέως, Φιλωνέδου 

ν. ὅ10 Μαγγαωνεύουσοιν σ. 
Ὁ. μαγκανεύουσαν" ϑοϊοηΐ 
ΠΟ. μιάγψανο; ἰαΐπ, 866 οἱ 
μ᾿ ἀγκανο, Τδοοηίιοχος. 801 τ 
Ῥοχεϑ. 

5.2 
ἵππι, ὃ γοῦν Οδυσσεὺς εἰς τὴν 
τ᾿ οἶς ς: Ῥαθ]ο Ῥοβε, ἐπέχει- 
φήσατὰ οὖν ἡ Κίρκη καὶ αὐτὸν 

(τὰ Ῥοδίϊ{π| ῬΓΟ αὐτῷ, νε} 
αὐτῷ Ῥυϊοσιιι, Ἐα4.) τὼ ὅμοια 
σοίῆσαε, οὐ ἐν ἐσχυσεν " ἀλλὸ 

συνελϑεῖν αὐτὸν ἐπεϑύμηδεν" ὃ 

δὲ καὶ ἐμίγη" καὶ παῖδας αὖ- 
τῆς ἔσχον τὸν Τηλέγονον᾽ ὑφ᾽ 
οὗ ὕςερον πέντρον ἀνηρέϑη" απδ8 

60 δάβουρδὶ, εὐ ραϊεγεῖ, 

απδηΐαο 1.068. 5386 06 ἃ {ε8ι1-- 
παπεϊθιι8 αἰᾷπο Πρ 6. 1118. 11- 
ῬΥΑΡ 18 1 ΓῸΥ}} 5οίθδηΐ, ὁ 4τι1- 
Βιῖι8 δοιιλθη ν6] ΤΡ  ἀμδιδὰ 
ΥἹΣ δι! ταί αγ. 

11 Κέντρῳ τρυγόνος} Οαὶ 
(ὁ τιοχιὶδ ρ6πΠ018, ἀπὸ ἴΠγ- 

Ἰνγχοβ αἀργομεμπάοχαΐ ἘΠ Ὸ ᾽ 

Χεβ οχι ποία. οδί, ἰγδαιάο- 
γἱηΐ, ρμιγοβ ᾿πἀιοανὶϊ νὶν 6 χ- 
ΘΙ μ Ἰβϑῖπμ8. 0. .4. Ζ2') αὖγε-- 
οἷμ5 δὰ ϑοχί. ᾿ίπυιρίγῖο. Ὁ. 276.. 
Ῥγδοίαγοα νἱθ 7. σ᾽ αέσεηυ 
αὐ αγέλοπ. Ὁ. ταῦ... 

123 ᾿Επεζέρω ε:"»} ϑουῖθι 46- 
Ῥαοιεΐ ἐποίσομυεν" ΔΙᾺ κρεμῶς- 

μεν ΠΟ οδϑὲ ῬΥδΔΟβ6Π8. 5Ὲ0- 
Ἰαποῖνι, δοα τἄορ ΑἸσο΄ 
ὩΟγ6, ἀπο πρεμαάσομιεν. Π]Δ΄ 
ἐρινεοῦ, ατ|δη νΟΒΡΕΥ ΠΟ Π18 
1ι ποίη δάἀσαἰηᾶῖι5. ἴ7- 

ἐποχὴ 

διιηιῖα οεἱ οχ Οά. Μ, 482. 
ΜΜ ΘΙ ΔΒ 11 πο {1551 078}}} ΡΟ0Ο- 
πᾶῖὰ δὰ ΘΟ] ΙΔ 8115} 6 1181 
σὺ ΒΡΪθΟ ἀοβου ρ511 Ῥοῦδία Οάἁ. 
ἮΝ 179. 10. 

15 Τὸν ἘΜΕΝῚ ΝΗ] 
δα. ΟἿ Οὐἰφίεννίιιην,, δαὶ 
τὸ Ὁ ΓΝ τ ΡΟΠΘΩΙ Ῥᾶγιε- 
γαηΐ Ροβίθ!ουεβ., ϑδεήπεγθ- 
111}, «ἀπ 1η Α. οἱ ΡΒ]. ρσο-- 
δἰαγοῖ τὸν η6, 12͵οδοον, 1Π|, 



Ὶ 
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Λαβόντες, ὑπὸ φιληδίας 

Τὸν Λαρτίου μιμούμενοι τῶν Ὀρχεων κρεμῶμεν 
Μινϑωσομέν 9᾽, ὥσπερ τρῶγου, 

εἶπεν" ἀντὶ δὲ τον εἰπεῖν, ἐν τῇ νήσῳ τῶν Λαιφρυγόνων 9 ἐ ἐν Κορών- 

ϑῳ εἴρηκεν. ὥς ἐκεῖ τῆς Λαΐδος οἰκούσης. 

509. Οὐκοῦν σε τὴν ἹΚέρκην. 7 Τοῦ δευτέρου συφήματος «[- 

χοε ποιὰ κῶλα ἕπτα. 

"παϑ' ἕκαφον. 

ἔχουσι δ᾽ ὁμοίως τῇ προφϑσῃ περιόδῳ 

31} Λαβόντες. Οὕτω καν τοῖς παλρφιοῖς τὼν ἀντιγράφων 
εὕρηται, ν᾽ ἢ δμεοίον τῷ ἄνω τρίτῳ κώλῳ. 

οὐ πάνυ δόκιμον. 

ὅ15 Τὼν ὃ 

φέρωμεν σὸεν. 

τῷ Ὀδυσσεῖ κατὰ τὴν ἐρινεοῦ 

ὄρχεων ΦΗΣΙ Δέον εἰπεῖν. 
κοιϑιὸ καὶ ᾽Οδυσσεὺς τῇ Κέρκῃ» ὃ 

ἐποχὴν ἐν τῷ σομέῳ τῆς 

τὸ δὲ, ἣν λάβωμεν, 

ὅτι ἐξῇ ος 12 ἐπι- 

δὲ, δ συμβέβηκε 
Χα- 

«ς 

-» 

᾿ ς “ α 
ούβδεως, ἐπὶ τὴν Κίρκην μετήγαγεν. ἢ, ὡς ἐκεῖνος Μελάνϑιεον 
ἐκρέμασεν. 

δι5 Μινϑώσομεν.)] Μνϑον οἱ μὲν, 15. τὸν ἡδύοσμιον" οἱ δὸ, 

ν. 311 Λαβόντες] Ο. Ὁ Ὁ. 
Ἢν λάβωμεν, ἀποὰ τηείτὶ Ἰοχ 
τορι ϊαὶ: Ἰσοιιπλ ΡΥ βοῖο 16- 
ΟἸΙΟ18. οσσιραν τηϊοΥρτοίο- 
ἰϊο. οξβόνξες ὑπὸ (φιληδίας 8 

5Θαπθμ  ιῖ5. αὐ οἰἸποία, οορτι- 
Ἰδιίον ἴῃ νοὶϊιι5}5 ἘΠ4, γὸ- 
οἵ βέραξα νι ΖΡογέμδ, (18 
ὑπὸ φιληδίας ὦ πβοητο 181 
Ῥγοχίπιο β ] οἱ ἡ ΘΥβιι5 ΡῸ- 
ἀϊπεῖ. ᾿ 

ν. 512 Τὸν Λάρτῴν) Ῥτο- 
Ῥᾶπι βου :ρίμθσαμι 0 ΑΟρίονδε-- 
48ὸ ἘΠ. δοοορουτπῆς: ἃ] ογα 
νη ]οϑ88 Τὸν Λαέρτου, αἴθ νοὺ- 
ϑτ σα] αΐ, τπγοπῖίαν 1η ἘῚ, 
δ. τδάο. οἱ Β. δδὴὶ ἐχ οὐγ- 
τιιρίο Μ8. ῬχγόῖιχΊββο ἢ οαὶ 
ἴαλοι! Ο. Ὁ) Ὁ, ΟἹἱγχὶβ ραίογ 
Ἡοριεγο, πὶ ΑἸΤΊΟΥ, ΒΘΙΏΡΟΥ 
Λαέρτης" 8564 ποηχδη 1{π|4 δ- 
Φορεῖσϑαι, 7 μδίαίλιέμ5 ΟΡ βον- 
ναὶ «4 1]. Α. Ρ. 1ὅ. οὐ μόνον 
Λαέρτης λέγετκε, ἀλλὸ καὶ Λά- 

ἕρτιος») ὡς δηλοῖ καὶ Σοφοκλῆς" 
ποὺ οογΐθ, αιᾶπὶ ᾿ἰϑίπα, ἴμ 
ΤΗδοίεῖα ιϑορλοοίέβ. υαυ]ῖο 
βϑερίαβ οοοιγχῖῦ: ν. 5606. ὃ 
Λαάρτέον γόνος" ν΄, ἄδα. 418. 
ἘΡῚ δολοί. ἷΖὋ ἀρροδίξιμ π10-- 
πεῖ, ὅτι πάλι Λαερτίου κΤης 

χικὺν ἀντὲ πρωτοτύπου Λαέρτου" 
ν. θὅο. 15ὅο. 1351. Ὃ Λα- 
ἔρτρυ. τὐκὸς Β6Π101] ἰαπέμπι 1Π-- 
νον ν. 616. 1, ΔΓ “Ζείης. 
αὦ Ονίαά, Μοεῖ. ΧΙΙ, θ55. 
Μὸοχ Ο. 9. μωυϑώσωμεν 84.- 
ἀ1ἴα ΘΧρΙϊοαΐϊομο πόσρῳ πάσω- 
μέν», ἀπο ΡῸΡ Θρυόγθιη 1108. 
γἰμα5. Ρἱηχῖϊς πάσωμαι, 

ἀι, ἩἪἩδύοσμος, οἱ δὲ μένϑην, 
γνώριμον βοτάνιον" οἱ δμίε, 1 
Μένϑη. ΑἸΡῚ ποαίντιμ) σαπιιβ 

ϑολοίίαςίος, αὐἰρρο ποὴ τηἷ- 
ἨϊῚ5 ἐιβηπόῃταῦιαα; Ῥοβα: δά 

Βατρ. γ. 1107. ΝΜ 9») δὲ. τὸ" 

α 



οΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Ἀ 

Α ν Ὶ »1᾽ ἢ ᾿ ς “᾿ 

Τήν ὅνω" συ δ Αρίφυχλος ὑποχώσκων ἐρεῖς, 

" 2 
“Ἴν τ (μὰ 3 ᾿ᾷ 

ς 

ἐν τῇ κόπρῳ Φυομκένου, ᾧ ,αέρουσιν οἱ τράγοι. 

ῥείνϑος λέγεται ἡ κόπρος τῶν αἰγῶν. 

[2 "Ὥ"ὦἦ5΄ » .- 

ὡς κεῖται ἐν τῇ Κωρκῇ λέξει. οἱ δὲ εἾ2ες ἀνϑους 

ΡῚ πὲ ἄλλως. 
ἐπειδὰν δὲ τράγοι ψυγμῷ 

σεριπέσωσιν, εἰώϑασιν οἱ αἰπόλοι λαρεβάνειν τὴν πόπρον αὐτῶν, 
:} 

καὶ χρίειν. αὐτῶν τοὺς μυκτῆρας, ποιὴ οὕτω τῇ δυσωδίᾳ πταρμοὸν 

τι νεῖν. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ λύειν τὸ πόϑος" 

ϑεραπεύει τὸ πάϑο:. 

σομιεν “ 

σιν οἱ τροΐγοις 

ν. 51τὰ Σὺ δ᾽ ᾿Αρέςυλλος] 
“ Ῥγδοῖεν Ναὶ. Αγιπά, οἱ δωξ-- 
απ ἴηι ᾿Αρίφυλλος, αὐογτιηι ἃ 
Αἰιξέοεγο ἴαοϊα εδὶ πποπίϊο, 1π-- 
ἐδυβουτΐ οἴϊδι ὡς Ο. Ὁ. Σὺ 
δ᾽ ὡς ᾿Αρίςυλος, οἱ ΕΚα. Είαττ. 
τὰ δά άϊία ᾿ρυμμππι ἱπογαῖ 
Δῖον νευβα8 δα Ἐχρ]απδηάδηι 
βϑηϊοηίθαι νοοαΐα, ἰαηάθπι 
86 ΟΟΟΒΙΟΙ νΟΥΡῚ8. 1] 1 οι}; 
ἐεοαια ἴδοι !πβ, αποᾶ ἃ πι6- 
ΓΙ 656 ΟῚ ΡΥΟΒΙΡοσείοσ. 

παρ᾿ ἡμῖν ἡϑύοσμον" οἱ δὲ τὸν 
ϑύμον, ἢ κόπρον αἰγῶν. 47ε- 
57 γοῖ. Μένϑα, τὸ ἡἠδύοσμιον, καὶ 
ἀἄνϑρωπεία κόπρος. [άομι: Ψών- 
ὥς, ἄφοδος ὑ ὑγρὰ, 7 ὄνϑος, δυς- 

ὠδία, καὶ ἣν καλοῦσι κρνοτὴ 

οἱ δὲ αὐχμὸν, ἡ μόλυσμια" 
παν τπ118 δἀξΐεοϊμτηι ἢ οἱ 
1|8]6 ἰδπίαίπθια. Αρπά ΚΖ γ- 
πιοίο,στεην τά θη ἴῃ ΝΝ νϑη ῬΥῸ 
μίϑρον γτοοῖπι5 δαιῃτ 1 μεένϑον 
ὨΘΙΠΟ,, 4πὶ ποβίχτιμι δι ΠᾶγΥᾶ-- 
ἰογοῖῃ ἰεσουτδ, 1ἡἤΠποϊὰ5 1011. 

Ψιάθ οίί, ΝΊ, 08. οἱ ,δού»γ, 
Η΄. ϑέορμαπὲ πᾶ. Ἴ πο5. 1,. Ὁ, 
π Μϑω. Ουλά "1 βροοία- 

"4 ὃ γὰρ πταρμοὸς 
ἐκ τούτον οὖν ᾧησιν, ὅτι ὝΨΝ σεν 

ἐπεὶ καὶ αἱ αἶγες, ἐκ τῆς κόπρου ἀἰηδίφονται. αὶ 
μυίνϑος γι ἄνϑος ἐν τῇ κόπρῳ Φυόμενον, ᾧ χαΐέρου- 

ἑ δὲ μέώϑον φασὶ τὴν ἀνθρωπίνην πόπρον,, ἣ 

Ἄλλως. Κοπρώ- 

ή 

σνογΐ, αἱ μεένϑον χεΔαϊά46-- 
ταμΐ τὴν Ἰύγγα, ἐααϊάδηα 15π0-- 
τὸ, δὲ Ῥου  ]ουθτι5. δποάϑη- 
ἄπηι ἱἰγαάο. δῖ διυΐθ Κω- 
μιεκῇὴ λέξις 1ιρὲν Οοπιϊσοττιηι 
νοοϑθιι8 ΟΡ Οχτιβ εἰ ἀ60}8-- 
Υδη5. ϑολοῖ, “ροίζοι. δα. «ἃ 
Ατροπ. ἵν, ογό 46 ογιοίναϊοῦ 
ἀπιιπ ἀϊγουβα5 νοίθχαπι οΡ1- 
πίοπιοδ οπροβιϊβϑεῖ, ἐν ἀα 1: 
οὕτως ἣν ἐν τῇ Κωκεκῇ ὙΝ τῇ 

συμεκικτῳ ποῆπο αἰἸπα ἜΧ158.1-- 
γ10 τὸ Κωρμιικὸν Λεξικὸν, σΠ]} 5 
ΤιΘ ΠΟ Π61} ἴδοι δα ν. 1θ14. 
Δαοΐογοια. Ῥαϊαπιθάθιῃ ὲγ-- 
πιοίοιτεα ἰπἀὶοαξ Ρ. τάδ. ν. 44. 
ΠΕΧΑΜΟΓΗΝ ἑσοριπκὸς ὃ τὴν κως 

μιπὴν λέξιν συναγαγών" ἈΡῚ χη1-- 
ΤΟΥ ιἰδίογλομ ΨΟΘΔΡῚ, απ 
Σαενιν Οτδιημμηαΐοαδ, δοαάπ6 
ἐτεπὶρ δἰσηθίαν ἃ ϑμδάα: [1α- 
λοιμ: νήδης», Ἔλεατης» γραμιματε- 
"ὅς. Κωρμοικὴν καὶ Τραγικὴν 

λέξιν. οἴο. 
νἰχὶδ, ἰηδιοῖαπι “Φὲλεπαοσ 
ἀορομλαϑ, ἃ απο Ῥϊρποβος 
Ρ 15 ιἶ5 ἀἀπαπιδγαίῖπν ὁ Ἔλεα- 
τικὸς Ἰαλα ρνήδης ὀνομεατολόγοϑ 

Χ. ρ. ὅ97. 
ἀμπρῖο Ῥαϊαιμοάοβ, οὐ) 8.-- 

Το ΡΟΥ 8, 4πὸ 

Α. ]Ἰάοιη 511η6. 

πι..- Ὁ ΞΞΑΜΝΩΝ. 



ΠΑ ΓΟΣῚ: 

Ἔσεσϑε μητοὶ “χοῖροι, 

Χ - 

χρῶνται παρασφέβοντες οἵ ποιμένες 19 τῷ 

πταρμῳ. 

2,4 Σὺ δ ᾿Αρίςυλλος]} 

᾿Ἐκκλησιαζούσαις μέμνηται αὐτοῦ ὡς 

ὡς ὃ ᾿Αρέσυλλος οἐσιχρουογέκις κεχηνώς. 

ὑχ,, 

315 

δυσριγεῖ τῶν τράγων 

καὶ τῷ ἐν 
λεώσει δὰ τὸ, 

αἰσχρονογὸν γὸρ αὐτὸν 

Ε ρίσυλλος οἱἐδὰ; ρός" 

οὐσιχροποιοῦ. 

φησι 17 ποιητὴν» ὃς διὰ τὴν αὐσχρουργίαν αὐτοῦ ὠϑὶ ἐκεχήνεις 

τοῦτο οὖν. Φῆσι. ὥσπερ ὃ ᾿Αρίσυλλος κεχηνὼς 

τοῦτο δ9 παροιμεῶϑες εἰνωΐ ᾧασιν" οὲ ἀντὲ τοῦ ἐμιγέ" τρὶ χοῖροι, 
γοὼρ παῖδε: τοῦτο εἰώϑασι λέγειν. ἔπεσϑε 

ἔπεσϑε ῥη- ἐρεῖς, 

χοῖροι" πᾶροι: μητρὶ 

μιακὸν οὖν ἐσὲ, καὶ ἐπὶ τῶν ἀπαιδεύτων φο:σὲ λέγεσϑιξ 

οἰοντἰαἴδ 11 ψΕΡΡῚ5. ΟΡ βοῖι- 
ΤὶοτΊθιι5. ΟΧρΡΙΙοα πα 15. αἰ αι 
ϑολοίίαδίαο “ροίοπ. “ἐλ. «ἃ 
Τρ 68. Ε1. 107 τῦσῦ: 
εἱ Νοβίος. δὰ Ῥδο. εἰ εβρ. 
ἴον ᾳαυδίογνο. 

ιᾷά Ὃ γὲρ πταρμὸς ϑ1ὸ 
1η ΔΑ. οἱ ΕἸ. Ἰοσιίιν, ἂὸ ,ϑιειέ-- 
εἰα; ᾳιιοά θεπα γενοοανι ἄτ-- 
δίογμδ, αὐ Οὐ δέοζι5 οἱ 
Τονέω 5 δῖπ|ὸ οατιδα ἀοἀ 5ϑθηΐ, 

πταρμὸς γάρ. 

15 Τῷ δυσριγεῖ τῶν τρ. πταρ- 
μῷ] Ἐλθέ! μαπο τοΐβη τἀ- 
πιοϊαϊοἸο.,, απὰ6 βοαισίπν 
Ῥοϑὶ ἢ καὶ ἄλλως, π᾿ 5ὅπιι 
ψοϊαπιο, ογάϊπθ δοϊτιηλ μλτ|-- 
ἰαΐο, διιάαβ: νου α1|88 
ΘΟΡυλανῚ ἀορεραπὶ οομίϊηπα 
Βου]θ,. 7 ἀνϑιρωπένη κόπρος. μἷν- 

ϑος. ἢ χρῶνται εἴο. ἄρτι οὐμπὶ 
τᾶ 16 δι: ἀϊντι]δα. (ὁ οά δτι- 
ἴοπ ΤῸ δυσριγεῖ ργδοίερὶ δὺσ- 
εργήτῳ, 1ὰ ααἰάθηι εἶπ ὁοη-- 
ἰγονουϑῖα πιϑηάοβιι εϑ: 
ἀυαπαπδηι πϑίτιθ 1 ϑοῤοίῤία-- 

᾿ς δίο ποβῖντο βουιρίτπιγα δι 1}}1- 
Ῥαΐα: πᾶπιὶ τιπίς ραεπάοθι, δτὲ 

4.6πὲ σσμπηοάμπηι βἰσποαγ 6 
ποχῦῖρ Παρεΐῖ τῷ δυσριγεῖ τῶν 
Τρ. πταρμῷ: γ μιῃ, ἀἰβδιμηενς 

"ἢ Τηΐου ρυο5 διεζοίαδ, τοῦ Ὡχὶ- 

115 7. δεερλαρῖ Ἰὰα. 165. 
1 Δυσρεγῆο. Υοῖθα αἀπδοάδῃ, 
«ὦ τ ρ θά δοπίοηῃίδπι ἀδ- 
6586 ἐπααοῖ; αἀπμὸ τὶ αὐηα- 
ἩΠΕΥΑΤῸ δηρυϊα ΠΟ ῬΟΒΒ11), 
ϑοηδ 8.) ἰάθη. ΟΧΡΙ ΟΣ. 6κ 
ΡΥαεοθάθη δα δπὰ μαχηο- 
ἄἀμππὶ εβὲ ἀϊδῆοιε: ἔἰροὸ ἰαϊο 
ἀπ! ἀρί:) ΞΟΡΊ ρβ Βμαρχας 
ΤΟΣ χρῶνται παρατρίβοντος 

οἱ ποιμένες τοὺς μυκτῆρος, κοι 

οὕτω βοηϑοῦντες, ν6] ὠρήγοντες, 
τῷ δυσριγεῖ τῶν “ροίγων πταρ- 

ᾧ " μὲν δίογοιιϑ παρ θ 5. δαά- 
ἤ Θχοιϊαία δἰδυητῖ8-: 
ἰἰοπθ ἸΠ ΘΟΤ ΠΣ αὐ οο ΟΣ, 
ἀπάτη ΙΡΟΣ 5 Ἰπϊο  ου ἀπ δ 5 Ὁθη- 
ἱνακοχπμΐ, τηράδῃΐ μα5ὲο-- 

το: ᾳιαοά ἰάξδο ποΐδμπατιη, 
ἄπιχι, πὸ αυΐδ᾽ ΤΠ ατιν Ππιη-- 
΄ δόμα Ρυΐδης τῷ δυφριγεῖ ̓πταρ- 
χιῷ, (αἀτη τὸ "δυσειγὲς τῶν τρά- 

γων αἰϑίοβα 81. Βἰἐθογ πη 1 8ι-- 
ἔπνα, οἱ δίεσ πε ξαϊτοιδ5., τιῖ 

ἸΆτὴ ἀπὶδ αϊοίατη, Ῥιονοοδῃ- 
ἀο δι ΟΟΌΡΨΊ 

τ06 Ἐν Ἔκκλ'; ὑ. νὰ ἐῶν 

ὍΡΙ Ιάἄἀο ἀμβλολα Πα σι τἸτιπὰ 
διοίᾳίαν. ) 

17 Ποιητήν } 

ᾳ «ς 
Αὐλϑν Πα 



- 

1οο ΛΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Καρ. ᾿Αλλ᾽ εἶχ νὺν τῶν σχωμμάτων ὠπαλλαγέντες ἤδη 
Ὑμεῖς, ἐπ᾿ ἄλλ᾽ εἶδος τρέπε- 
ΣΘ΄. ἔγω δ᾽ Ἰὼν ἤδη, λάϑρω 
Βουλήσομωι τοῦ δεσπότου, 

“ 2). 

Λαβῶν. τιν ἄρτον, καὶ κρέας 320 
΄ ᾿ κ ᾿ "Ὁ , “- 

Μασσωμενος, τὸ λοιπὸν οὕτω τῷ κοζω ξυνεῖναι. 

3 2 - ᾽ «4 
ῷ 16 Ἂλλ εἶχ. Τῆς τρίτης περιῦθου ς ἔχοι καὶ κῶλα εξ, 

ῃ “- 5: 
ὧν τὸ μιὲν πρῶτον καὶ τελευταῖον τετράμετρα καταληκτικὸ, τῷ 

φΦ 4 ω ΄’ 

δὲ μεταξὺ δίμετρα ἀκατάληκτα" ἐπὶ τῷ τέλει διπλαῖ ἔξω γενευ- 
"- ε - 3 - " 

κυῖχι, ἡ μὲν ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ κώλου, ἡ δὲ κατὰ τὸ τέλος. 
3 ὦ “ ε “ 

ὅ18 “" 'Εγω δ᾽ :ών.] Δείκνυσιν 18 ἐντεῦϑεν, ὡς τοιαῦτα οὗ 
“ ῴ ᾽ 

δοῦλοι ποιεῖν εἰώϑασιν. ἢ 
ΩΣ » - 

ὅ20 Τῷ κύπῳ.} Τῇ περὶ τὸν πλοῦτον ἐπιμελείχ. ἀπὸ 3έ- 
- τὸ τ [2 « ᾿ 

μιατος δὲ τοῦ μασσῶ δευτέρας συζῳωγίας τὸ μασσώμρεενος, ὡς κλώ» 

Δέενος. 4 
ε 

ὅζ2ι Χαΐρειν μὲν ὑ 
- ΄ ᾿ Γι τς ΨΦΊΣ ’ 

κεἶζς.1] Κυορωνὶς, ὅτε εἰσίασιν οὗ ὑποκριταί, 
΄ 5 ΄ - ε 

οἱ δὲ «ἔχοι ἰχμβικοὲ τρήμετροε ἀκωτάληκτοι 7», ὧν δ᾽ τελευ- 

ν. 316 Σκωμ μάτων} σ. )Ό. 

Σκχομάτων" ὕβρεων. ϑίαϊϊπι ἴῃ 
Α. εἰ 4τ)δε δΒυΐι8 ψεβῈ 15 
Θοσυταῖς 1π53:5ὲ1 1. 4. 1515. 
πρεπε- Σϑὲ. Ἔγω δ᾽ ἐών εἴο. 
Ῥάι]ο νιτοβῖτιβ εἰϊδ πὶ Ὁ, 
Ὁ Ὁ. τρέπεσϑαι. ἐγὼ δ᾽ ἐών. 
γ΄. ὅ2ι Μασσώμενος) Μα- 

σώμενος Ο. Ὁ). Ὁ. πίγασιιε 50τ1- 
Ῥεπέιϊ γαΐϊο μασσάσϑαιε εἴ μα- 
σάσϑαι δεάτς τιϑιίαῖα, Ὑ εἴε- 
1ε8 ἘβΔα, τολοιπὸν" ἃ Ρογίο 
ψοστἶΐδε 5τιπξ ἀϊν54ε : ἢος ἄδ 
δεπετς τηθϊΐα ποΐϑυ!ξ 705. 
2 ας... Αἀά. «ἅ Τ7λυογάγζά, 
40:86 γαρουϊπηΐαν ἴῃ (ἸΔγί55. 
Ὡρωξεγὲ Ῥταεῖ, Οεϊεγαμι ἰπ- 
ἐευρτιποίίοπεῖι, 4886 μοὶ τὸ 
λοιπὸν 1π οτηπίθι5 Εἰ, εἐγαξ 

Ῥοπὶΐα, δαΐοσσε σοτηϊηοά;π 
Ῥαΐαν!: σομδεσεπὶ, τὸ λοιπὸν 

: ΒΒ “᾿ὸ "“ ΄ 

οὕτω ξυνεῖναι τῷ κόπῳ. 
“πππρΠΤΡρὃ1ττ|ςᾺῈ0{Ὄτ-:-.- ὅτ 

Ῥοείδπι ἸΡΙΠΟΥ̓ΔΠΊΠ8 : ἴα σα ποιη- 
τῆς, -4γἱεέίορλαπεθ. ϑμδάαβ 
ῬγθνΊοΥ θτι5 τιϑτι8 εδὲ 568 01115, 

τ8 ἜἘντεῦϑεν] Ηογθ π1- 
Ἠ1 αἰϊπά 1η Ο. 9 Ὁ. αὐδη 
δείκνυσιν ἐγταῦϑα, οεἴεγ!5 π6- 
5] οί 15. 
-19 Τοῦ :ε} ἘΒεεῖε Ψμ9έε-- 

γι5 εαϊ Ἰιι581} ὕγοὸ εο, ιοά 
ἴπ Ῥυϊουῖθηβ ΕΔ4α, εταΐ τοῦτο. 
ὨΙοπυϑῖπιβ 1116 4π5 ἔπεσιξ, 
πίον ἰοὲ ΠΙΟ 3105 ἃ 27εμ1ι7-- 
βίο, Ζοβϑείο εἰ 90. “7οπείο ἀκ 
ϑεγιρί. Η, ῬΕ, ττι. ο. 8. τε- 
«εηξίϊοβ., ἀεβπῖσε πὸμ εϑέ 
ΡῬτομπτη. 

20 Ὧ,.}] [14 Αἰπβέεσειβ 6 Σ 
Α. εἰ Ἐ]. παῖς Οείεν:. εἴ 
ον. πῶς. 

, 

2ι Περὶ τὴν σ. Ὠσύτατον } Ϊ 

7 οομε ε886 8αἰρύγοσωσπι οὉ -- 

βειγαὶ ἴπ πηατρίηθ δι {τὶ 



΄ 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 1ΟΙ 

χ 

ΛΟΤὺδ5 5ΕΟΌΝΔΟΙ 50ΕῈΝΑᾺΑ 5ΕΟσΟΌΝΔΑ, 

- 

Τρίμετροε Ἰακβικοί, 

! ιν α ι΄ ὦ ΄ 
Χρ. Χαίρειν μὲν υμᾶς ἕξιν» ὦ νόρες δημόται; 

᾿Αρχαῖον ἤδη προσαγορεύειν, καὶ σωπρόν᾽ 

ι 

χαῖος; Καὶ δὴ βαῤδίζω. σπεῦδε νῦν" τοῦτ᾽ αὐτὸ δρῶ. Ὃ δὲ Χρε- 
μιύλος, ὡς καινισϑεὶς τῇ τύχῃ. καινοτέραν προσηγορίαν ἐπινοεῖ" 
τὸ γὰρ χαΐέρειν πολιόν ἐσε. περὶ δὲ τοῦ ἐν τῇ σύνηϑείς χαΐξ 

ρειν», 10 τοῦ τε ἐν ταῖς ἐπισολαῖς. γέγραπται Διογυσέῳ μονόβε- 
βλον περὶ αὐτοῦ" καὶ λέγει μὲν ὑπὸ Κλέωνος πρῶτον αὐτὸ τε- 

πτάχϑαι, γράφοντος πρὸς ᾿Αϑηναίους, 20 ὡς ἕλοι τοὺς ἐν ΣΦα- 

χτηρίᾳ. Κλέων ᾿Αϑηναίων τῇ Βουλὴ καὶ τῷ Δήμῳ χαίρει. λέγεε 
δὲ αὐτὸ κεῖσθαι περιττὸν καὶ 21 περὶ τὴν σύνταξιν ἀσύτατον. 
ἐκ δὲ τῆς συντάξεως τοῦ λόγον Φασὶν ἀσύσατον, εἰ μή τις αὐτὸ 

λάβοι ἀπαρέμῴφατον ὠντὶ προσταπκτικοῦγ, ὡς καὶ παρὰ τῷ Πριητη" 

Πειρᾷν δ᾽, ὥς κεν Τρῶες ὑπερκύθαντας Αἰχαιούς, 

᾿Αποίογί. 

ν. 522 Ὦ ᾿᾽νδρε.] Ο. Ώ Ό. 
ὦ ἄνδρες" γεοῖ5 ν. 284. τὸ] 
1πώῶᾶὰ4 ογὰΐ τη Εαά. ῥογέξ εἰ 

Ι͂ἀοπῷ οάεχ ριη- 
οἵο ἀἰδεϊ ποῖ ο πο πὶ βισπαΐ ροϑ 
δημόται, εἴ ΒΈΡΟΥ ἀρχαῖον 
ΒΟ]ΠΙΘΪΙ σψοῦθα Θά βου ρ 1 ΠῚ 
Ῥγυδοΐοσε, τὸ ἔς λέγει ἐνταῦ- 
ϑα᾽ ἀεριυογαῖ, τὶ ζδ!]ον, 11- 
Ῥνανῖπβ ἀδάϊ856 λεέπει ργὸ λέ- 
γε" ἀσπάζομαι ἀπΐομν ἰηΐογ-- 
Ῥνοίαϊυν, καταφιλῶ, περιπλέ- 
κομαι" ἵπηὶ ΟΥΓΟΤΟ ΒΟ ΘΙ 
ἥκεται. ῬΟΙΙῸ συντεταγμένως 
Ἰθδίάθπη Ἔχ ρομ ν σπουδαίως" 
καταβεβλακευ μένως, ῥαϑύμως ὡς 
"ἷ τρυφῶντες. 

ἈΑἰιδέογμβ: 11 ιϑολοίίαδίαο 
ἸΔΘΠΒ 8115 νἱθοίῃν μ]αμὰ; 

αἸβραίαί εμὶηι, πὲ “Γροϊίοη, 
ζεας. τῖτ. Ἀ.. 381. ο΄ 5 
Ἰη ΠΏ νι χαΐέρειν ἴῃ 80 6Ρ1-- 
δἴο! αν. ΤΟΥ πλτια., ΘΟ} 5 ταίϊο-- 
ΠΘΠῚ δἰσιιοίτγδα ᾿ἸΘστίϊπιαθ γῈ-- 
Ῥάρηδνο πιομοῖ, ΠΪ51 4815 [η1- 
Ῥεγαίινι νίοθ ΗἩοιπουῖοο. πιὸ- 
ΤῈ Ῥοβίίμπι δοοϊρίαί. Ἐπ δὰ 
ἰαπηθι! Ραντίο σιτππὶ μαὶο 10-- 
οο ΟΡ ΘΙ 586. βαβρίοοῦ,, ποᾶ 
6 ἄποριι5 Οοάά, ἴῃ πιπιπὶ 
οοππΠαίδο. διηξ Βθῖηδ6 βοηΐοη- 
[186 51}}}}18. ΡΟΥΙ ΘΟ, σπάση 
αἰζουείγα ἔποραξ οπἰεπδα 
πη 11. ᾿πούπην: λέγεε δὲ 
(ΠΙομγϑ1π5) αὐτὸ κεῖσϑαε πε- 

φιττὸν, καὶ κατεὶ τὴν σύνταξιν 
ἀσυσάτον, εἰ μῆ τίς αὐτὸ λω- 

βοι εἰς. νεῖ, ἐκ δὲ τῆς συντά- 
ξεως τοῦ λύγου Φησὶν (ιοῦν- 

8115) ἀσύτατον, εἰ μὴ εἶἴο. 
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᾿Λσπάζομαι δ ἢ ὁτηὶ προθύμως ἡ ἥκετε, 
Καὶ συντὸὲ τογμένως, κου ̓ κωταϊβεβλακευμένως. 325 

Ὅπως δέ μοι καὶ τἄλλα συμπαραφώται 

39 ἢ Ἐμφαΐνεται ἐντεῦϑεν, ὡς οἱ ἐξαίφνης καὶ παρ᾿ ἐλπίδα εὐ- 

τυχήσαντες, ἕτεροι τοῖς τρύποις γίνονται, 

καὶ γερ οὐκ ἔςε το χαέρειν κακόν" φοῦσι" 
καὶ πρὸς ὑπεροψ αν χων 

ἀλλα διότι “5 πένης 

ὧν πρώην πρὺς τοὺς συνήϑεις τούτῳ ἐχρῆτο, διὰ τοῦτο οἰτιμιοίζει 

αὐτὸς, ϑέλων μετεὶ τοῦ βίου καὶ τιὶ προσρήματα μεταβαλεῖν. 

σύνωπτε δὲ τὸ ἔςι πρὸς τὸ ἀρχοῖον. τ 

-“ , 

921 ᾿Ασπάζο μαι. ] ᾿Ασπάςζ» μαΐ φησιν, ἅτε καινότερον, παρᾶ Ὁ 

“σὴν ὑπόνοιον δὲ" εἰπὼν γοὶρ μη ἐρεῖν χοέρειν» ὠσπάςζομας φῆσεν. 

9.5. αν συντεταγμιένως.} Καϑωπλισχεένως μετοὶ τάξεως, καὶ 
σπουζαίως, καὶ ποὲ γοργὼς ̓  

ῬΥδδ τεὸν ἀρὰ δὲ, ̓ ἀντὲ τοῦ βραδέως, κοὶ τρυφερῶς" 

ον τογὶ σοΥϑιι5 ΤΠ|. Δ, 71. νἰἄθ 
Ῥάγνηπι δο οήαςίον δὰ ν. θά. 

22 ἐν ὙΡΕῊΝ «νον Χωρϑὺ- 

σι] Πδεο εἰμι ογὰ (. 1). 
ῬγάΘίεΡ: ρίαμθ οαάθμι, μϊδὶ 
ᾳποὰ δι δἰὶ ἐμφαΐνει, τιῖ δὰ 

ν᾽ 287, 

“οὖ 1Πένης ὠν Ἤν Βδίιο- 

Ἠ158 δ. οοΥγγοχιΐ (ὐδέοχιζιι5, οἱ 
ῬΥΙΟΥΊΙμ ᾿ τοῦτο Α τεδέεγιιδ ᾿ οἴϑι 

ΒΌΪΔΠΙῚ τῷ χρᾶσϑαι ΒΘ] ΠΙΟΓΟΒ 
Οὐδοσοβ δϑοριιδαίίγιιι Δ]1 7 1811- 
ἀο Ἰπηδοσε. 

25 Αὐτὸν} δὲς (Οἰδζργιειις 
ῬΥῸ ἑαυτὸν Α΄ οἱ ΕἸ. που 
ΒΟΘ ΠΟΤ θ5. ὅπη}. ῳΡογέο εἴ 
ἈΑἰμβέερο. Οὐμίγα διαί 1]- 
1Δηὶ γουοραν! οΥὐδίϊομῖϑ 116 }-- 
Ῥυποιοπθη,, ἡπᾶ0., ΠΠδιην 18 
1 αἰγάαπ νοΐ Βα. γορο- 

τιγοῖν, θιηθυο {μι ἃ Οείε-- 
γι10 Ὠλααία, πρακτικὸν ἄκρως. 

καὶ ἀπειλητικῶς εἴς. πομπα [ἀ-- 

᾿ΠῈΠ ἄκρως ΒΘ πα πτιιη ΔΓ} 1-- 
ἘΡΟΥΡ, αὐ 4ὰἱ νὶχ ἀπρίζοπι, 

μετοὸ συγκροτήμωτός τινο5. Κατα- 

βλὰξ γάρ 

«(αἴπ ἃ ιϑολοζἑαδέε βουιρίπηι 
ΤῸ ΕΥΣ, ἀρδέως καὶ ἀπειλητικῶς, 
ΜἩαγεϊδ ἐὰν πτογοπὲὶ, δὲ οοηῖ- 

γεϊπαίογο ταδί. ϑμμεααϑ: 
Βλέπειν γορ ἀ. ὃ. μ᾽ ̓ Αρη. ἐπὲ 
τῶν ὑπισχνουμένων παντὶ σϑένει 
πρώττειν (ΤΠ ίοῖ. Αροεδίοί, συμιο- 
πράττειν, Ὠ1Ἐ1] ἈΠ 1118 «(ἰ- 
ἀο0η5) καὲ συνώρασϑαι πρὸς βοή- 

ϑείαν. Δόύξεις με, Φησὶν, Αρεα 
δρᾷν κατορϑωτικὸν καὶ πρώκτι- 
κόν" αἰ] ΡΥ] Ροδὲ πρᾶν 
κτικὸν 1ΠΠπ4 ἄκρως ΠῸ" οογηρᾶ- 
γοὶ: ἀεῖϊπάθ ὠντὴὸ τοῦ ρεῦρε- 
γα, τἰἰἱ ριυιῖο, ἀ665,: {1} 
Ἰαοϊηῖαια 4, ΕἸογ μη80., 
«ποᾷ γάγοὸ ἢΐ, οχοουρίδμι ν]- 
ἀ65. Νοίδπαιιπι! δη1θη. Θβί, 
ἀν]ρ]οθλ Δα ΌΣΡῚ 1ηἰορρτεία-" 
ἸοπΘ., ππαηὶ Αἰου ἈΠΊΠΠ6 
Ῥγάνδῃιη, ἡπ86 7 "οὐ έϊιϊεην 
πη δὐγόγϑ ἱπάπχη : ἰδτ απ 
58 15 Θομη μη 4Π|; βλέπειν ΘὨΙΏ 
Ἄρη. ΠΟ] ἱπορίς ΤΟΙ 0715, 

ἀρείως καὶ ὠπειλητικῶς βλέπειν 

πρὸς τοὺς βιαζομένους. 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, 1093 
ἜἜσεσϑε, καὶ σωτῆρες ὀντῶς τον ϑεοῦ. ἶ 

Χο. Θαρῥεν βλέπειν γαρ ἄντικρυς δόξεις μ΄ Αρη, 
Δεινὸν γὰρ, εἰ τριωβόλου μὲν εἵνεκω 

ξσιν ἑ ΡΝ ἀξεδένσοο: ἐν ὑποκρέσεε τὸ σῶμα" 
μιεϑ᾽ ὑπεροψίας ὁμιλία. 

καὶ βλακεία, ἡ 

9:28 Δόξεις κ᾽ ἴΑρῳ.]} Ὡς 24 αὐτὸν τὸν Αρεα " τὸν ϑεὸδν, 
ἕξεις σύμ μεαχον. δόξεις μρεν “Φησὶ, τὸν ᾿Άρεα δρᾷν, ἀντὲ τοῦ, κα- 
τορϑωτικὸν καὶ πρακτικὸν" 

πρὸ: τοὺς βιαςο εένους. 

ἄκφως καὶ ἀπειλητικῶς, φησὶ, βλέψω 
ἰδ Ἄλλως. Παροικμκία ἐπὶ τῶν ὑπισχνου- 

μιένων παντὶ σϑένει συμπράττειν καὶ συναίρεσθαι εἰς βοηϑειαν," 

529 Ἐὶ τριωβόλον. Ὅρι οὐχ 26 ἴξατο τοῦ δικαςωιοῶ ὃ 8 
μεισϑὸς, ἀλλὰ κατσοὶ καιρὸν ἀεετέβαλλον. 
των ἐκ τούτων δικωςῶν δ᾽ ὄντῶωνς 

ν. ὅ27. Ὄντως: Ἐάπο ν8- 
γὴν ἸΘοΐοΠ6π} ΟΧρ᾽ ὀββουτηξ 
ἐγο5 τ ἃ, ΤΊοΥ. εἰ Β. Θοἴο-- 
εξ, ἀαῖθτι5 δοοοά ὦ. 0), 
απ 1 ἀ, οοἴουιϑαιο τηθη- 
ἄοβθ Ῥιοβίεϊ ὀνσισ. 

νυ. 3528 Ἄρη "Άρην σ. Ὁ ἐϑὰ 

ΕἸ. οἱ Β. Θεῦη. ἰπ το]ταμῖβ 
οἱ διεέία οϑὲ Ἄρη. Μανὶδίιο 
Β1Π1|1}15 Π, ΕἸ 900. 00] ΡΥῸ 
"Αρην 4πδοάση ΘΧΘΠΊΡΙ ΤΊ 
Ῥυδοροπι Ἄρη» νοὶ ᾿Αρη. Βῖν 6 

ἼΑρηα. ΑἸ Ὠυ Βα δΩΙ ; εἰ 
Ῥεπθ χποιηϊηΐ, δριὰ Ῥοξ 
Βδες αρουδβένν! ἰογπια ἀπ- 
ῬΙοχ ἀϑόλν τε: τἴγαηιιθ ἰ4-- 
πιοη 1. δ δομποιηνομι. τ. 
250. 567. "Ἄντικρν αχίδε ἴῃ 
8014 ΕἸον. λέ, “ιμθίας Ἀ. 
χϑ 8, 

ν. ὅ29 Εζνεκα) 
εἰ Ο. 10 Ὁ. οὕνεκα, ἴηι 144. 

Ῥεῖ, οἵ βοπει, “ωπέαγιε 
δοοαπίι νι ]αΐο οὔνεκα  ἰπ γὸ- 
1415. ΟΠ θτι5 εἵνεκα ΙΧ 
ἕοχαί “2πυπιογυῖ5 ἰᾶθο, απὶρ-- 

σοᾶά. ψαϊ, 

βίδχῃ.. 

τοῦτο δὲ Χέγει, ὥς 

ΡῈ ἀΐνουβδε Ὁ] ο 8, Ῥετ-- 
χηπίαν!: «4864 Ομ σογτπ δἴ-- 

ααθ6 Ἄγεϑίορἠατιὶ οοηβαρίμ- 
ἂο οὕνεκα τὸ ἕνεκο Ῥοδιτ 11 

αὐπητ: Ὑἱάθ τρίτα Ὑ. 991. 
Βαπ. υ. 1τάδ:. 

25 Ἵσατο] 810 ἐπ Α, 16- 
διΐαν : οεἴογαβ Εδ84, οοοαρα- 
ὙἹΣ ἥτατο ἸΥΡΟΥΙΗΙ ΕΥΤΟΥ, 61|} 
8. Αἰτεδέέξο βαθιαϊαθ, μετέβαλς: 
λον Ῥυδοίΐοσθα μιπῖδηΐο 1 μρε- 
τέβαλλε" τἰσμιαπθ «7127: 67--- 
γεαητέ5 οὈδοννανογαῖ δα Ῥολ], 
ΜΠ], 20. π..}6. 181 ααοά 1 
μετέβαλε ΠΠῦ ᾳυοά οαὰ1- 
ἄεπι, πίρμοΐθ ΠΣ 115. Π660588-- 

σἕπτω, ἈΘΤΙ ΒᾺ ΠῚ βϑοοιτ8: π8Π} 

αὐ νορε, αὐὐρὶ πλΐητια δοοὶ- 
Ρ 851 ) Αἰ  Βοηθεαδαὲ “ιαδοιεν 
Τα οΘ 57 ΨῈΙ σσζερέϊεηα; φρο ἑά 
»͵7ο ἐεπιΡρΌ 25 γαΐξίοηθ πιιρέω-: 

ῥαπέ: βοιϊξοοὺ ἀπὲ 1ρ50 βορα- 
1115 ΑἸ θ 815, δῦ ρόρα]1 
πιοἀοχαΐοχεβ εἰ αφμιάϑοσι. 
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Ὠ -,ζόμεσϑ᾽ ἑκώξοτ᾽ ἐν τῇ κκλησία; 5.30 
Αὐτὸν δὲ τὸν Ἡλοῦτον παρείην τῷ λαβεῖν. 

Χρ. Καὶ μὴν ὁρῶ καὶ Βλεψίδημον τουτονὶ ' 
Προσιόντω᾽ δῆλος δ᾽ ἐξὶν, ὅτι τοῦ πράγμωτος 
᾿Ακήκοέν τί, τῇ αδίσει καὶ τῳ τῶώχει. 

Αοτυβ ΒΕΟΟΝΡΟΙ ΒΟΈΝΑ ΓΕΚΤΙΛ. 

Ὑρίμετροε ᾿Ιὰμβιποί, 

’ὔ 

Ὅλ, Τί ὧν οὖν τὸ πραγμ᾽ εἴη; σόϑεν, κοὺὶ τίν; τρόπῳ 335 

ἷ 30, Ὡςιῶὥμεσϑ᾽.ἢ ᾿Ωϑούμεϑα. ἶ 

τὰς ϑύρο. Φασὲ παρὸ τὸ ἐδωϑεῖν τὸν ἐπεῤχόμιενον. ν ὲ 

ΠΗ ᾿ Ρα ἢ ἐδέκαςζεν, εἰ μὴ ἐπέβαινε τὰν Ζ ἐνιαυτων" οσοι" δὲ 
ἜΣ ΤΣ ἡλιεκέος ἔσαν, εἰσήρχοντο μὲν Ἔλα ἐκκλησίαν, οὐκ 

ἐδίκαςὺν δέ. Τούτου. οὖν τοὺς ἐκκλησιαφςὸς ἐποίησον (ῥανερον τε 

λαμβάνειν ἐπὸ τῶν τῆς πόλεως προσόδων οἱ δημαγωγοὶ πεέσαντες 
; 7 τι ς ΄ » 90... Ὰ δ κά 

τὴν πολιν" ὕσερον δὲ ὃ Κλέων ἐποίησεν αὐτὸ τριώβολον. ἀφηλιᾷ 

δὲ εἰς τὴν ἐκκλησίαν οὐκ εἰσήρχετο. 

3) 

καὶ Ῥωμιαῖοε 26. ὠςιὼ 
ἐν τῇ ἐκκλη- 

552. Ὁ Βλεψέδη μον. 7 27 Βλεινθημος ὃ πρὸς τὶν δήμιον βλέ- 

γι 50 Ὡριζ μευ} 1}. 
ὠσεζωμεσϑ᾽ ἴῃ ἰτῖθιις ΕἸοχοπ- 
ἀΠπ18,, δὲ Β. Οοίδη, μθ}ι5 1. 
Ὁ. 1} 0: ὠφηςύμεεϑ', ᾳποά ἴ8-- 

Ὠ16) 1πἴο ψοῦδιι8 σομηπηοίο 
ΟΧΡΙΟΑ τς, εἰσερχόρεϑα ἐλ.- 
λήλους ὠϑοῦντες, Εν τῇ ἐκκλη- 
δές ἰὼ ᾿ἰδάθῃ Ἐ4α, οἱ Απ-- 
δίογ!: τοοίλπιβ ἴῃ οοἴεχθ οἵ 
Ὁ. 1)0. ἐν τῇ ᾿κπλησίᾳ, 

ν. ὁδι Πχρεΐην τῷ} Κατα- 
λείψαιμε τινί, Ὁ. 0. 

7) 8 7 ἼΩΝ ᾽ 

ἴσασδαι ἴὰ οαδου Τὰ 586 0185 
τιδιυγ} αὶ, τἀ ΝΡ. ν. 8θο. δά 
Αν. 1540. οὐχ εἴςηκει δὲ αὐὖ- 

“-“οΌ ᾿] ᾽ . 

τοῖς τὸ τριώβολον" ἤϊοεγοῖ. ἴνπ 

Δικαςσικόν" οὐ μέντοι ἕςηκενς 

ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἀϊλλως ἐδίδοτο" 
πο ἃν “)»15{ίο]6. ϑβιυιμιίτιηῖ 
15. ΑἸΠοπΙομδίαπι ἢ ρ. δολο-- 
ἐϊαδήρα 
685}. ν. 082. 

20. Ὥς 1 ϑδιέάαθ ᾿αρεξ 
ὠφτίας 1ᾳ ν᾿ ὉΌῚ ρῥγΐογα Βα]185 
δαποίαι!ομ8 ἀδβουιρϑὶς μαιῖο 
ῬΊ ΘΗ α5; Ῥοβἔογίονα ἑοϊ θη 
ψΕΥΡῚ5. ἴῃ Τριώβολον, ΟΠ}15515 
ἐν τῇ ἐκπλησις δέ. 

Ὡ Βλεψέδῃ μος Εκχίαϊ τῇ 

γηδυοῖπο Ὁ, Ὁ. 51πὸ τ||1ὰ 
ΨΑΡΙΑΙΙΟΠΘ.; 1181] ἡποά 181 
κατὰ νιϊοσα βου ρίασι ΡγῸ 
7: 967:- " 

28 Οὐκ} Νοραμίοιῃ Ῥᾶγ- 

ποβδίουῦ. οβίεπαις αε 



ἙΔΘΥΤΎΟΣ: ϊος 

Χρεμύλος πεπλούτηκ᾽ ἐξαπίνης: οὐ πείθομαι. 
Καί τοι λόγος Υ ἦν. νὴ τὸν Ἡρακλέα, πολὺς 

Ἐπὶ τοῖσ, κουρείοισι τῶν κου)ημένων, 
Ὡς εἰϑθιν αἰνὴρ γεγένηται πλούσιος. 

Ἔςιν δέ μοι τοῦτ᾽ αὐτὸ ϑαυμαφον, χ' ὅπως 340 
Χρηξόν τι πρώττων τοὺς φίλους μεταπέμπεται. 
Οὔκουν ἐπιχώριόν τι πρῶγμ᾽ ἐργάξεται. 
᾿Αλλ᾽ οὐδὲν οποκρύ οἰς ἔρω, μο τοὺς ϑεους" 
ἐν Βλεψίδημ᾽, ἄμεινον ἢ χιϑὲς πράττομεν᾽ | 
Ὥκε μετέχειν ἔξεςιν᾽" εἰ Ὑπ2 τῶν Φίλων. 345 

ταν, πᾷκ τούτου τὸ “πρὸς ζωὴν ποριζομιενος. ὑπηρέτης γὰρ ἤν» 

τῶν τὰ δημόσια ἐνεργούντων. Ὧν 

« τ 3 «. 

ι 556 ᾿ Ἐξαπένης.}} Καὶ ἐξάπινα. γώεται παρὰ τὸ αἰ(ανήης, 
δόνα, καὶ ἀἄπινα. ἢ 

δ 58 Ἐπὲ τοῖσι πουρείοισι.} ,Διαβάλλει τοὺς ᾿Αϑηναύδυς ὦ ὡς 

διημερεύοντας ἐπὶ τῶν που ρεέων ἀργῶς, καὶ “ὃ οὐκ ἐν τοῖς ἐσ 

τρείσιϑ ποιουμένους τοὺς συντυχίας. Ἢ Κουρεῖα δὲ ἤσων ἐργασήρια 

ἐν οἷς οἱ βουλόμενοι κεέρειν τοὺς τρέχας τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ 
Ἃ “τώγωνος ἀπιόντες ἐκεΐροντο» ὁπότε ἐκβαῖεν τοῦ μέτρου. 

ϑ42 Οὔκουν ἐπιχώριόν τι. ]} 

ν. 2527 ΝᾺ ἡ ϑ:πΠΠ{π40 
νοοῖ]86 γγδθοθάοη! δ Πᾶπο 
Ῥαν οι] η} οἰ151: τὼ. Ο. 9). 
“πὶ ψοῦδ ῬΥΟΧΙπΟ ρῥγϑοίογί 
κουρέίοις, Ξεἃ δὐξογιρία τπἰϑΥ- 
Ῥγϑίαϊξιουνθ πηι το ΤΠ Ρ 1551 1η8, 
γέοις. 6401851 1] 1π4 γοοδθΌ]π τη 
ἀπϊοαπετα. Παροσοΐ σοπμμΠ6 
Οἴμ κούροις, κουρίοις ΜΕ] κο- 
οίοις. 

ν. 340 Χ᾽ ὅπως ΟΠ σῖῖ 
ἰηνῖα πιοίσὶ Ιεσο Ὁ, ὉΟ. χ᾽, 
δἴαψιια εχ ἘΠ4. 501α Τπιηΐ. Α.. 
1515. Θαυμαςὸν Μ5. Ὁ Ὁ. 11- 
ῬγαΥτι8 ΘΧΡΟΌΙΣΣ, ἄξιον ϑαύ- 
Μμᾶτος" Χχρησόν τέ πράττων, ἀγα- 

’ 

Σκώπτει πάλιν τοὺς ᾿Αϑηναίουεςν 

ϑὸν ποιῶν, υὖ ν. 544, κρεῖτο 
τὸν ποιοῦ μοεν  τιἰϊγαπηατιθ ρ685- - 
5116: ΠΊΘΙ1τ|5 ἐπεχώριον» ἐντό- 
πίον, συνηϑές. 

ν. 345 Μὰ τοὺς ϑεούς.} Ἐο 

Ἰοοο ἀἰβιϊποιτο8 51 σητ πὶ 80-- 
Ῥοβπεύθπηΐ Τογέμ5 οἱ Αμϑίε- 

γ5., ἴανοηΐο Ὁ. 9) Ὁ. νῴππὶ 
ἃ νείμδιι8 Εαὰ, ργυοσβϑαθ ἀρ- 
εϑῖ: πδὺ β58πῸὸ ψῃπ] {πιὰ τοίου, 
Ὦ Βλεψέδημο᾽ Το νεχϑυΐ, δι 
ΒΟΘΈΘΗΪΙ δἀὐϊαπραίῃγ. 

ἐϊοι] πηι, 
γατηριΐ, 

{π80. 56 Π511 ΟΟΓ- 

ζοηβϑοὸὺ ἀεϊεμπάδμ ς: 

᾽ 



[οὐ ΑΡΙΪΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Τέγονοις δ᾽ ὠληϑὼς, ὡς λέγουσι, σιλούσιος Σ 

“Ἔσομαι μὲν οὖν αὐτί κω μάλ᾽ » ἣν ϑεὸς ϑέλῃ. 
Ἔνι γάρ τις, ἕν; κίνδυνας ἐ εν τῷ πράγματι. 
Ποῖος τιςς 

Ἢν μὲν κωτορϑώσωμεν, εὖ πράττειν οἰεί" 

Χρ, οἷος; Βλ. λέγ᾽ ἀνύσας, ὃ, τί 

Φής ποτε. 

350 
Ἢν δὲ σφαλῶμεν, ἐπιτετρίζ λοι τὸ παράπαν, 
Τουτὶ “πονηρὸν φαίνεται τὸ φορτίον, 
Καί μ᾽ οὐκ ἀρέσκει" τό, τε γοὸρ ἐξαίφνης ἄγαν 

ὡς ἐπιφ,ϑόνους. 
5» 3 ἘΣ 

οὐκ ακολουϑεῖ, Φησὶ, τῇ ᾿Αϑηναέων διαγωγῇ. 
3 "Ὁ 3 Ὁ ’ , 3 κ᾿ ᾿’ 

αἰ ὠλλαχοῦ. 920 Ἐπὶ τοῦ προσώπου γὰρ ὄσεν αττέκὸν βλεπος, 

549. ἡ Λέγ᾽ ἀνύσας. 
2 ΠῚ κ ΦΠ Ἷ » -Ὁ 

νυσον, κοί τὸ λεέας αὐτί τοῦυ. 
.“ 

δὲ οὕτως. 

, «. Ὁ} 5 - 

ὅρ Οἱ λέγοντες τὰ ἀγύσας ἀντὲ τοῦς, 
(Αγ 5 ΄-Ὁ 7 

λεξον, οὐ αλως λεγουσιν. 
2 ῳ ΄ ΤΑ δ», ἘΜᾺ Ὸ , 

λέγε ὅτε φής πατε ἀνυσος, καὶ τελέσας τοῦτο τουτες νη 

5» 

ἔχεε 

͵ [ 5 « ΠῚ γ΄ 

εἰς τέλος καὶ διασάφησιν ἀγαγὼν σὸν λύγον. ἢ 

δα: Ἐ Ἔπιτεν ἔφϑαι.} Τοῦτο εἶπε Φοβού ἐνος. ἢ ἀποτῦυ- ἴ γἐεϑοθον δὶ 
διὼν, ἐγείρῃ τὸν Δίω πρὸς ὀργὴν» 

ν. ὅ47 Θεὸς ϑέλῃ} ΟτΥόι- 

ποῖα ἱπνουι Ο. 9) Ὁ. ϑ9έλη 
δες" ἰρίάθι πος σεῦϑα ῥιὲν 
πορϊθοίαπι, αἰΐογο τίς, νίο- 
Ἰαῖο πιοΐτο. 

νσ5δ, Ἦν χεὸν οὐν τὰκ Ἢν δὲ] 
΄σ. ΤῸ. πἰποριᾳπο ΕΣ, οἷ] 
ΒΌΡΕΣμΘ δάἀβουιρίμηι δ᾽ ἣν" 

ἴυ πὶ πχθπάοβθ κατορϑώσαμιεν:. 

ὑπυκασαιοι ες ταν τοςς«......--- -Ο΄ 

ορ [πιὸ 7παπροσίαν κούρεῖο, οἷ 

δατιρεῖοι, ἴῃ φαῖθεβ οἰ ποι η8 ἰο- 
ααδοῖται ΤἼΛ ΠΗ] 5ΘΥ ΓΟ πὶ ΘΟῺ- 
ϑιιοῖαβ οταὶ σομπβϑαθϑ585. {1]6- 

ΘαμοΓ Ῥογρλγτίουν δὰ Μίογαΐ. 
θείῃ. ΝΙΣ, ὅ. “εθο αἱ 

αἰἰριεϊοαέιετν 6586, ιεέιεδ γπο-- 
εἶδε ἐποοοίαίμδ 51 ΤΡ εγϑὲπ8 
ἐβιιρλίδιεην; μξ οὐ ζ1} ἐρ "517 ἡ-- 

ζιὲδ ἤαεὸ εἰ πιοραϊοῖπζ6 (ἰα-- 

καὶ ἐπετρίβη αὐτούς. Ὦ 

δερᾶς γχαροϊοαγιέζην νορδῖ 
Ἐππανγαΐου Ογυαϊαη5) παγ-- 
γαία εἰπέ. 76 αμρέθην ὃν 
ἀϊδ ογιοϊηδ οἐϊοσὲ δοριυέ οογν-- 
δίαἶεγ6., ΩΖῸ 785 7ιμΠ}ογ τε 770-- 
φιεπέαίαδ ωῤιείίδ οοίοξγαγε: 
15 Πα] 115 Π]Θ]]ΟΤῚΒ ΔΕ] τος 
παπ’85 ματιὰ ἀμ ου] ον ἀμῖπι- 
ἀνοτίθβ. 

29. Ἐπὲ τοῦ σρ. 1 Τηῃ ΝᾺΡ: 
ν. 1178. Ἐπὲ τοῦ πρ. τ᾽ ἐσὶν 
οἷο. αὖ Ο. 9 Ὁ. τ᾽ ἔνεςινα 
ᾳποὰ που! 8πη ΔΑΒΡΕΥΠΟΥ: 
Βομο]αβίαδθ γώρ ἐσὶν 1{14εδπὶ 
ῬΟΥ ΠΙΕΙΣῚ ἰορελ ΘΟΠΒΙΒΘΥΘ 
Ῥοϊοϑδί, 

30 Οὲ λέγοντες] Ἑδάοπι 106-- 
γ6 Ἰοσαπίῃῦ ἴπ' "οχὰ Ὁ. 1), 
Λέγοντες ἐν τὸ δὲ λέξας ἀντὶ 
τοῦ λέγε ψυχράν" (ψυχρὸν, 14 
οδ΄, οὐ καλῶς λέγουσε) ἔχει 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. ἘΦΟΝ, 

) [ : “« ,ὔ ᾽ "» 

Οὑτως υπερπλουτεῖν, Τὸ. τ' οὐ δεδοικέναι, 
᾿Ὶ Α , 2 « » " 

Πρὸς ἀνδρὸς οὐδὲν ὑγιές ἐπ᾽ εἰσγασμένου. 
ΩΣ ) 2 « , ) Ἀ Α 

Πὼς δ᾽ οὐδὲν ὑγιές; Βλ,. εἴτι κεκλοῷως, νή Δίω, 

355 

᾽ 9 [υ ᾽ ΄ Ἂ ! 

Ἐκεῖ)εν ἥκεις οὠργυφίιον ἡ “χρυσίον ᾿ 
ι ωὌῸὋ πὰς 5") ΕῚ 

Παρὼ τοὺ ϑεου" κώπειτ᾽ ἴσως σοι μεταμέλει, 
} ’ . ᾿ Π γ ΕῚ 

᾿Απόλλον οὐποτροτπτοοιε μῶ Δί᾽, ἐγὼ μὲν οὐ. 
Ὁ Ξ Αὐρο Β ν» 5; ᾿ » 

Παυσαι Φλυάθων. ὦ γα Ὁ οἷδα γῶρ σωΐῴως. 360 
λ ΕῚ "2 ς ’ Ὁ “" 

Συ μηδὲν εἰς ἔμ ὑπονόε, τοιοῦτος Βλ. Φεὺ, 

, ᾽ . - .-- 

01. ΕΟ παράπαν. ἢ Αντὲ τοῦ παντελῶς, κωτο πάντα τρό- 
" ε ᾿ 2 ᾿ ἣΞ ᾿" , 3 3 »ΨᾺ « 

πον», ἐξ ολοκλήρου. Αττικον δὲ τὸ, Καί μαὶ' οὐκ ἀρέσκει) ὡς 
ὅ1 προείρηται. 

ε ῃ . , ε ι ͵ ὰ 
955 Πρὸς ἀνδρός.1] ἫἪ πρὸς ἐνταῦθα οὔτε περισσή ἔςξιν, ὡς 

ἢ 9 “ ἊΣ 3 » 
οἴονταί τίνες, οὔτε ἀντὶ τῆς ὑπὸ κεῖται, αλλὸὰ τὸ καϑῆκον σήκ 

, ε ΠΝ νὴ 
μιαένει " ὡς καὶ παρὰ 22 Σοφοκλεῖ, 

ΕῚ ᾿ » - -“ Δα 

ππτπΞ οὐ πρὸς ἰατροῦ σοφοῦ Θροεῖν ἐπῳδας. --- --- 

259 ᾿Αποτρόπαιε, ᾿ 

ἔπέκλησινς 

ς » ὃ - 
Ὡς ἐν ρνήσει εἴληφε τὴν τοῦ ϑεοῦ 

ν᾿ Ὁ ΕῚ Υ ο [1 5 

ὅ6θ1 Φεῦ, Αποδυσπετεῖ, ὡς ἡ ρνη μένον Χρεμύλου τὸ και 

κούργημιαι. 

ν. ὅ54 Οὕτω} ἴἿπη Ο. 1). 
δὐαίταν τπον σουϑιι5. ἜΧρ!]- 
φαμὶ οαι8α: ὡς ζδετοιι, καὶ 
ε -Ἰ ι ΄ . “ τ 2 3 ᾿ 

ὡς αὕτος λέγει" οἱ Τίρος ὧν Ὁὸς] 

ἤδιον" ἴὰὰπι ὑγιὲς 15. ᾿πίεγργε- 
Ἰαΐαν ὠληϑὲς, πτῖητ15. σΟΠΊΠΟ-- 
αθ, πἰδὶ γ]Ὸγ6 τϑΟΘΗ ΟΥ 8 
Οταθοῖδθ ργὸ ἀγαθὸν Ποϑα- 
εὐ. 

ν. 556 Πῶς δ᾽ οὐδὲν] δῖ1π6 
Ῥατγίϊοα]α Ο. Ὁ Ὁ. Πῶς οὐδὲν" 
αποά πῖπϊ ποὰ .ἀ]Ξρ!τοοΐ. 
ΞΑ ΄ Ν Ἂ » “ῤ 7 ΔΑ, 3. τοὶ 
ΥΜΊ ΤΑΣ ἤ κι ν ΠΑΡῸ ΘΟ Δ 

ϑέασιν ἄνθρωποι τῷ ϑεῷ" 510 
βουιρίαμα τῇ δοάθμι ἰἰρτὸ: οἵ 
ΤΊΟΣΧ μεταμέλει, τῆς κλοπῆς. 

ν. 250 ᾿Αποτρύπαιε ] ᾽Απο- 
σοβητὼ τῶν κακῶν, δόμοι 
ο.)}ῈΟ. 

ν. ὅ60 Ὦ ᾿γαϑ}}] Ο.9)Ὸ.: 
ὦ ̓ γαϑέ' αἱ 886ρ6 5ο]οΐ νϑοδ- 
165 ΤΘίϊποΥΘ, α1188 ψ ΕΥδ115 οἷ - 
ἂι ροβέαϊαϊ : [1ἰᾷἃ 5ἐαι1η) εἰς 
ἐμὸς οἱ ῥγὸ τοιοῦτο τηυϊο 
Ῥο] 5. τουτοὶ, ΓΘ] Θοῖο οὐ 10-- 
8ᾳ ΒΙορδιάδιηι ρεύβοῆα ᾧεῦ 
84 Ἰπιϊαμλ γΟΥδι15 βοαποηὶ 5. 

Ηΐο δυυΐθιη ΒΊΙΡΟΥ οἶδο γοὸρ σαη 
Φῶς αδὐἀβουιρίμι μᾶροῖ, ὅτε Ἢ : 
πεπανουργήκας, 

δὲ οὕτω" λέγε ὅτε φῆς ἀνύαας 
χοῦτο ποτὲ, τουτέςιν εἰς διασά- 

, ΄ Ζ ι ᾽ ι 
ᾧησιν καὶ τέλος ἀγαάγῳν τὸν σον 

λόγον, 

31 Πορείρηται Δὰ ν. 6ο. 

952 Σοφοκλεῖ) Α7)80. Ε]αρ. 
ν. 382. 



το ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ὡς οὐδὲν ὠτεχνῶς ὑγιές ἐξιν οὐδενὸς, 
Ἀλλ᾽ εἰσὶ τοῦ κέρδους ὥπαντες ἥττονες. 

Οὔτοι μοὺ τὴν Δήμητρ ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς. 

Ὡς πολὺ μεϑέφηχ,» ὦ ὧν πρότερον εἶχε, ' τρόπων.36ς 
Μελαγχολᾷς; ὧ Ὑθρώπε, νῇ τὸν οὐρανόν. 
᾿Αλλ᾽ ουδὲ τὸ βλέμμ᾽ αὐτὸ κατὰ χωρῶν ἔχει» 
᾿Αλλ᾽ ἔςφν ἐπίδηλόν τι “πεπανουργηκδτι. 

ὅθ. Ὑγιές, ἐσὶν οὐδενός. ἢ “Ὅτε οὐϑεὶς, ὃς δοκεῖ ἔχειν πλεον- 

ἐκτήμα, ἀρετῆς ὑγιῶς ἔχει. “ Πλάτων τελευτῶν 23 ᾧκαέδωνε" 

δὴ ϑαμὰ προσκρούων μισεῖ τε, καὶ πάντας ἡγεῖται οὐθενὸς οὐδὲν 
᾿ εἶναι τοπαράπαν. ἕ 

ὅρ4 Ἔ “Υγιαένειν μοε δοκεῖς. ] 

ὑποπτεύεις. Ἔ 

3 Π [ω 5 ΕἾ [Ω] 

Ἐπεὶ τοιαυτὰ καὶ ἐμου 

365 ὃ Μεϑέσηχ᾽ ὧν πρότερον. ἸΠρώην ὅ4. γὰρ χρητὸς ὧν, 
νῦν πανοῦργος γέγονεν. 

ιν 

568 Ἐπίθηλόν τι. Αλλ᾽ ἔξει τὸ βλέμμα αὐτοῦ ϑμοιον πές 
πανουργηκότε βλέμματι. 

ν. ὅ05 Τρόπων] Ὑρόπον ΓΟ. 
Ὁ: Ὁ. «ποά τϑοθηῖου πιά μ8 
διηιοημδανηῖ. 

ν. ὅ66 Ὦ ᾿᾽νϑρωπε] Ὅοη- 
δοηΐξίαπὶ Εάά. 8015 Ο. ὩΌ. 
ἄνϑρωπε, ΟΕϊ ἰδ Π16 1 πίον ψογ- 

5118 1π|ρ δ π1Π} δδὲ ὦ, 

ν. 207 Βλέμμ᾽ αὐτὸ} Τη 
αἰχααιθ ΕΠ]. 1525. εἵ 1540. 
αὐτοῦ" ὨΘαπ6 ΑἸϊΐον Β. Ο εἰ. 
4πὰο ῬΥΪΟΥΘΗΙ ΟἿΠ} 108158 Π86-- 
ν 5 Ρ᾽ανἑπηττα ΤΟΐουσ ᾿δοϊεῖ: 
ΒΟ ΠΠοοὲ Βα]Ὲ5. Ἰοσίιοηθ. δ6-- 
οἷον! τὸ βλέμμα οᾶϑιι ΟΥἾΠ1Ὸ 
οαρίεπάαπι νιἀοραίαν. Κατὸὼ 
χώραν ἔχει σ. 19)Ὸ. ἜΧροηῖί, 

κατὰ τὸ καϑεςηκὸς καὶ ὡς δεῖ, 
Ὀρῖηπὸ οοπϑίαϊ ΒΘ] 615 νΕΥ- 
588 ΒΟΙΓΙρίπτα: ἸΠΡΟΏΙΟΒ6 ἰᾶ- 
δα ιν» ϑ05ι. ΑΜ πὶ Ῥ. 7). 

ἰεηϊαραΐ, ἐπεδηλοῦν τὸ πεπανουρ- 
γηκότα ἀἰοοπλβ ἴῃ Αὐἀμοὶδ- 

ἰλομΡρα8. Ἐπέδηλον, Φανερὸν 
ἴηὼ Ο. 90). 

22 Πλ. Φαιδ] Μαϊάθ νδ- 
ὙΟΟΥ, “αἰ 28ΐα νερὰ ν6] ἴα 
Ῥπηδεάομθ σνὰὶ Ῥμαθάγο το- 
ῬΟΓΙΡῚ ροββιπέ: Ῥοίεγδί ἰϑπηδπ 
84 Ἰοσιθηάὶ ον πη δια οΧ 1]-- 
10 ἸΏΙΔ]οσο ΘΧοΡ] .η1] ΦΟ0ΠΗ-- 
γΘΠΙ ΘΗ ΓΕ] πητιτὰ ΔαΓΟΥΤΥῚ Ρ. 68. 
Α. τελευτῶντες οἴονται σοφώτα- 
τϑι γεγονένας τε, καὶ κατανενοή- 
κέναι μόνοι, ὅτι. οὔτε τῶν τρῶς 

γμάτων οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς, οὐ- 

δὲ βέβαιον δἴο. δὲ 1ῃ. ὄχίγοιπο 
Οὐαιν]ο: ὡς οὐδὲν ὑγεὲς οὐδενός. 

94 Γὰρ} ἃ γβοῖθ ἘΠ. οαμπλ 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

Χρ. 
Ζητεῖς μεταλαβεῖν. 

Χρ. 
Βλ, 

Ἐλ. 

369 Οὐ ὃ 
λούντων, ὡς αἱ πκορῶναε " 

κεκλοί(ξέναι κερὶ δάλέγῃ: 

εἰντὲ τοῦ, 

1ΟῸ 

Σὺ μὲν οἱδ᾽ ὃ κρώζεις᾽ ὡς ἐμοὺ τι κεκλοῷότος. 
Βλ. μεταλαβεῖν ζητῶ; τί- 

νος: 370 
Τὸ ὲ δ ἐξὶν οὐ τοιοῦτον; ἄλλ᾽ ἑτέρως ἔχον. 

Μὼν οὐ κἐκλοῷας. ἀλλ᾽ ἥρπακας; Χρ. κοκοῦαι- 
μονος. 

᾿Αλλ᾽ οὐδεμὴν ὠπεφέρηκάς γ᾽ οὐδένα; 

δ πρώςεις.]} Παροιμίαι ἐπὶ τῶν 55 μιώτην ϑουλ- 
σὺ ἄνω καὶ κάτω περὶ τοῦ 

ὅ69 ᾿ Ὡς ἐμοῦ τι κεκλοφότος.} Τὸ ὡς οὐκ ἔξιν ἐνταῦϑα 
ἀντὲ τοῦ ὅτε, ὡς οἰονταί τινὲς 

πρὸς τὸ κεκλοφύτος" καὶ ἔξιν ἀντὶ τ}: κοι ϑικ " 

οὐ γάρ ἐστ πρὸς τὸ ζητεῖς, ἀλλὲ 

ςἰζων οὖν πρὸς τὸ 
, κ ᾽ 

Μρώζε, τὸ λοιπὸν λέγε κομιμεατικῶς. " 

ὅγ ἕ ᾿Απεφέρηκας. ] 50 ᾿Αποσερὼ ἐσὶν, ὅταν παρακαταϑή- 
κην τινὸς λαβὼν εἰς διαβολὴν χωρήσω, παὶ οὐκ ἐθέλω διδόναι αὖ- 
τῷ, ἃ ἔλαβον. Ἐ 

ν. 569 Κρώζες Μαμπαβ ἴῃ 
Οσ. 9). ρυμηᾶ κράζεις, αποά 
ΘΟΥΤΘΟΙΠΠΊ, ἁ0 61 1πίουρτο- 
ἰδίιοῦθ [4}1: «καέρως φϑέγγῃ 

καὶ ὀχλεῖς ἡμᾶς, ὡς κορώνη. 

Ψεχτιὴ μδθο αἰτοῦ 1πίοτραπ- 
διῖ, αἴψιιο ἴῃ γαϊσαὶ5 Βα α. 
ΠΕΡῚ βοϊοῖ, τΙάθαι Οοάοκ: Σὺ 
μιὲν οἶδ᾽ ὃ κρώζεις, ὡς ἐμοῦ τι 
κεκλοφότοςς. ἊΖητεῖς μετολα- 
βεῖν - βῖιργα ααοα ψευραπὶ 
Δ Σ τῆς κλοπῆς. Οποά 14 
6εο ποίδηδμῃπι ἀπιχὶ, αἱ δολο- 
ἐδαϑίαθ Ὡλθπδ Ὁ] ΔΏ1ι5 1π{61}1-- 
δβογοίαγ, 

ν. 575. Οὐδεμιὴν} 816, αιιοᾶ 
γάσγτιμι, Εα 6, Ο. Ὁ. οὐδὲ μὴν. 

Ἰπβοοιιίας 44. καὶ" Ο. 1). 
ΨΟΥΒῖθτι5 που ροβιΐαμ Παρεῖ: 

4 ι "Ὁ 

πρώην δὲ χρηςὸν ὧν καὶ νῦν πιχα 

1181} τοῦ. 

΄ 

νοῦργος ἐσί" νεὶ ἣν, γεΐ ομμἱί- 
ἰομάπμι οὐαὶ καί. 

25 Μάτην) Εδηὶ ψοοι]δη 
4τπ|π| δι ρροάϊ τοὶ διοῥαίαϑ 1 1ῃ 
Κρώζε. εἰ Οὐκ, οἶδ᾽ δ κρώζεις, 
ἈΡὶ ϑοο]αδίοπ ἀθβοσίρϑιῖ, 
ΠΟΙ πο βου άπ Ῥαϊαν!. ἘΠε- 
5818 δϑὶ ἄνω καὶ κάτω διοιλέ- 

γεσϑαι, χεγέμπε εῤέψινθ. 9ὲ7" 
οηυτιθν Ογ αἔζοινοῖτν ΖΦ] 67.676. δ: 
ον ΤῈ: ἀθ οὐ]πβ 10- 
οὐ] 018 88 ρα ΖἼαέθηεγε 
εἰ Αἰμοοβ ναῦῖο ἀϊοθη5 ἃ-- 
1145. Ηϊο Ἐπαγυαΐου 9 Ὁ. 6. 
ἀἸβιι ποι ΠΔ βθοιιῖῃ8 αϑὶ; αἷ- 
ἴον τεοοηῖϊΐου ναϊδσαΐαπι ρῥγο- 
ῬΡὰΐ δὸ ἀεΐξεπάϊι: τη δοὸ ΕἾ. οἱ 
Β. Οεἷ. ἀντὲ ὅτε Ρογίϊς ἴτι- 

Π)εῖη δηΐθ Αγπϑέε- 

γι; ΟἸῶμ68, ὠνσὶ τοῦ καϑα- 
ξίζων οὖν εἴο. 

26 ᾿Αποτξερῷ 1 Ἑκπίαΐϊ. 1 
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Χρ. Οὐ δητ᾽ ἔ ἔγωγ. Βλ. ὦ Ἡράκλεις, Φέρε, “τοὶ τις οὖν 
Τρώποιτο; τὠληϑὲς γῶρ οὐκ ἐθέλεις Φρασωι. 373 

Χρ. Κατηγορεῖς γορ; πρὶν μωϑεῖν Το πραγμοώ μου. 
Βλ. Ὦ, τῶν, ἐγώ σοι τοῦτ᾽ ἀπὸ σμικροῦ πάνυ 

577 Ἐγώ σοι «τοῦτ᾽ ἀπὸ σμικροῦ. Ὡς πρὸς εὑρηπότοι ἡ 

διάλεξις. χρῆται δὲ τῇ πηλικότητι ἀντὲ ποσότητος. 

ν. ὅγ4 σῷ Ἥραπλεις ϑοῖα 
Ἐκ, Ὁ. σωσπιίαν Ἥράκλης, 1γ- 
Ῥοχαμι ΟΡΙΠΟΡ στο. Ο. 9 Ο. 
“-- Ἥράκλεις ζέρε ποῖ τίς γε 
οὔνΤράώποιτο - Νίσ τσ νεΥ- 

5101 5 ΟΟΟΥΤ ΘΠ πὶ 1,881 -- 
ἴο γε, 

εταὶ ὦ ἀαδαμν18 γε βεηπθηΐο 
ἀϊρμτποπρο οἰ βιομβ ΟΧΡΟΥΒ 

᾿ΧΑΓΙΟΥΤΙΒ5Β. ΘΧΕΠΊΡἢ15 ἀ δέομαι 
Ῥοσδιΐ, τοραάιαηάα ἰδ πε ΠΟ}] 
ψιΔεραῖιν Ἰοοο να]ραΐδ-: ἴῃ 
4ὰὰ αὐτὰ Αγρϑέογιγν 1πΎρτι}6-- 
τιῖ, π᾿ ΡΥὸ οὖν Ἔχ μίθεγεῖ ὧν, 
Ἠαμᾶ Ἔα ϊάεμι ἀἀθοάμου. ΠΙᾺ 
κ- ποῦ τίς γε οὖν ὙῬράποιτο “τ 
ὉῸ. Ο. οχρ!οδλῖ, τ ἂν τις εἰς 

ὅτοί ἕτερον. 

ν. 5γῦ Γὰρ]} σ. 9Ὸ. δὲ: 
4ποά οἶδὶ τρϊπῖπιθ' τ )1οῖθ- 
ἄπ, μϑυἐἐοΒ]ατη ἰαμιθ. ῬΟΥ 
οἴμθ5 Παά. τεϑοορίαια. ΒΟῸΣ 
μα αν ΟΥ 1 ΠῚ 

ν. 277) Τοῦτ᾽ ἀπὸ σμικροῦ] 
Ἑπποίαρο 9 .0, ἐΕΡΙΒΒΙΡ ΗΕ 
ψΘΥΒΙθιι5 1 ον ]θοῖαβ. Τοῦτ᾽ 
πεπανούργηκας. Σιμικροῦ } ὩΣ 
λώματος. Διαπράξωε] οἰκονομῆ- 
σαι. ἘΠυϑέσϑαϊ μιαϑεῖν, ἀκοῦ- 
σαι. Ἐπεβύσαε) κλείσας. Κέρ- 
μασι} νομείσμιασι.. 

ν, 380 Φέλος γ᾽ ἄν μοι δυκῇς} 
1η ὈΓΠ15 15118 ΨΟΥΒῚ 115 51 711η-- 
οἴπσαηι οταὶοηἶ8 Θχρίονο9, δά 

ῬοϑβίαιαπΊ ΟΠ 155111Π} 

ὉΠ σΊΘ τι ΠΟ γαϑρομᾶάεθις, (Ο, 
100. Ρεϑθθεῖ, Καὶ μὴν Φίλος 

γὰρ μοὲ δοκεῖς" δι} οοΥΐα 1ε- 

Θοποθυ, τοᾶο αἰδ πο πα 
8018 Ἰανϑίαν, να σαΐδα ργδθ-ὶ 
Ῥοποπάδη) ἐδηβεο: Καὶ μὴν 
( φέλος γορ) μοὶ δοκεῖς ΠΕ 

πι 915 Ῥ]αοεῖ: Καὶ μὴν (φέλος 
γᾶρ ΜΗ δοκεῖς οἷς. δυκεῖς 481-- 

ἀθπὶ Ῥ] η β5Π6. ψ ΟΡ ΠΊ οβὲ 
ποαῦς 118 τοπησεγα ἀπ ιίαν!. 
Ῥγαθίου θα ΠΊΟΧ Ῥϑὰὶ ὠνολώσας 
ῬδΡ ΙΟ] πὶ γε, πᾶ ατᾶπιν 15 
ἰηΐοβία γϑίστο οτποΐδ5 5644... 1η- 
ναβονδί, ἀθὶεν! 5 δοαὰο Π1ρ06η- 
ἰπ|ι85, ααοα δποίογτίαΐοηι Μϑ. 
Αγνππά. πυπιᾶγτοὶ Ο, Ὁ Ὁ. Οὁ- 
ἴογτμι λογέσασϑαι ΒΟΥ1θ85, δΔῃ 
λογίσεσϑαι, Ῥαγτπὶ ἸηΐοΓ 6556 
Ῥεϊο. Νππο δα άδηη ΠΣ ΥΡΥ6-- 
ἑαϊίοηοῦ 1). Ὁ. Ο. Τὰ Τπτομπῖα 
τ] 15 ὙΟΥδῚ5 Παροῦ, εἰρωνρκὸν 

τοῦτο" ἰατα Ρογτο: Μνῶ:] λέ 
τρας. ᾿Αναλώσας) ἐξοδιώσας. Λο- 

γίσασϑαε! λογωριάσαι ἡμῖν. 11- 
πὰ ἐξοδιάζειν Ὑϑοοηουίθτι5 
φαυϊάοδῃι ΟΥ̓ ἀθοὶδ ΡΟ ΑἸ} τι51- 
ἰαίιιπι, 510 ὁχ 2 ὼ ζαποϊὰ 
ΟἸο55. Μ᾿ εἰ 1. τ, ἢ ν, "Ἤζρι 
δὸς οοπη ρου ΐαιη ἢ ΘΠτ18; Ὡ Δ] 
“οι έμην ἕλοι! ν τ 6 88 Ο!οοο, 
στ. Β. ἴῃ ᾿Εξοδιατὴς ταϊοποῃξς 
ψΟΘαΡ 1 ΠΝ} 1Π|6 ΡΟΥΟΟΡΙσδδ ἢ 
5εἀὰ ἰοῆρο ἰδποι ὙΟΙ ΒΕ μῚ8.. 
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Ἐϑέλω διαπρώξαι, ποὶν πυϑέσθαι τὴν πόλιν, 
Τὸ τόμ ἐπιβύσας κέρμασιν τῶν ῥητόρων, 

Χρ. Καὶ μὴν Φίλος γ᾽ ὧν μοι δοκεῖς, νὴ τοὺς ϑεοὺς, 480 

Τρεῖς μνῶς ἀνώλωσας λογίσασϑα, δώδεκω. 

- ΕἸ 
΄ 

370 Τὸ ςὖὐμ ἐπεβύσας.] Τείνεται πρὸς τοὺς ῥήτορας, ἐπει- 
πλήν ΤᾺ ͵ κ ᾿ δὴ εἰώϑασε τοῖς ἕρμαιον κεκληρωμιένοις ὅ7 ἐπι(φορτέζεσϑαε, ὡς 

κοινωζφέλεμοι. 

ατιαπι Αγ] ΠΟΙ] 5181 ρου δᾶ- 
βεγιιπῖ, οἵ τηϑσηο ᾿πίουν8]]0 
δοίαϊθηι ΘΟΥιΠ|, α005 οἰϊαπὶ 
ἰεϑίθβ, δουιρίουτι ΠΟΥ ΔΗ8, 
αἰᾳὰθ δ(θο νοϊουϊ Ουδθοῖδα 
ΠΟῚ ῬΤΟΥΒΈ18 στη Θ 111 : τιῦ ΘΠ1.} 
ἰασεαπὶ [πίον ρτυεΐεπι στδθοῖιμα 

1... Βερ. ΧΙ, 12. πάντα ὅσω 
ἐδοδιάσϑη ἐπὶ τὸν οἶκον, εἴ ν.11. 
ἴῃ Ἐὰ. Οοιρ!. καὲ ἐξωῤδίασοιν 
αὐτὸ τοῖς τέκτοσε ῬΥῸ ἐξέδοσαν, 
ΤΥ πιογοδ, ἰεδιαιθηΐ ἴα ΡῈ}}8 
τπιοπαπιθηΐη) ΘΡΥΘσῖπ, ἴπ 
Ονιίον. ἸπϑοΥ. Ἀπΐ, Ρ. σσχυι. 
5860 06 βϑθρρδαϊίαι ἐξοδιώξει οἵ 
ἐδοδιαζέτω " τἰϊάδμλαπθ οο] πχη-- 
μπᾶ ϑ᾽οα]α, ᾳαδῖῃ μ1}ὶ Ῥγδθ- 
βἰδη 155. 1) Ονε εις ἃ 86 ἀ6- 
βουϊρίαπι οδίεπαϊ: Εἰς δὲ τῶν 
καταακευὰν τᾶς ςάλας ἐξοδιάξοε 

᾿ πὸ τριάκοντα μέρος" τπὰδ 176 
ΘΟ] 1585 Πλου 118 1π ὈΥῚΤΗΙ8 ἰ00 
ψοΥθιιτὶ [1556 ΤΠ 1 6. 1.1-- 
Πυδατι6 ΠΝ ΪΓ ΕΥ 15; αἸοτδιη 68-- 
ἄξει εταὶ Μαοοράομπαιῃ ἀϊαΐ6-- 
οἷα, δά ΑἸοΧΑπάνΊπο8 ρεῦνο- 
ἷ58586. ΗΟ πὸπ 80] π} ἴῃ 
ΟἸοβϑὶβ Ἐξβοδιασμοὸς, ογοσσίίο, 
Ξοἀ εἰΐαμι ριιὰ .2γέογηζαογ. Ἱ, 
50. ζημοίας τινος, ἡ δαπάνας ὠπαέ- 
ρους, ἢ ἐξοδιασμοὺς τινὰς παρὼ 

γνώμην. Ἔξοδον. ἃ απὸ νοοᾶ- 

Ῥαϊο βία ρυο  οἰβοσηΐαν, ποη-- 
ππηηααπι ἀἰὰ δ} χηοπβϑίχδὶ 

δεγολίμβ νΟΥθΙ8 ἃ ἤοσοθ 
ΒΌΒΟΠΙΟΙ δΘΟσΟΙ ΠΟ Δ 1551}}18: 
᾿Ανάλωμια, ἔξοδος" εἰ Ἐπαντα-- 

ἴον 7 Λεθογτὶ 14. ΧΥ, ὅ5..-- 
πόσσω κατέβα τοὶ α΄ ἱσῶ ἀ60]4-- 
Τ8Ώ5, διὸ πόσης ἐξόδου σοι κέκο- 
πται ἀπὸ τοῦ ἱσοῦ. ΔοΥππι ἴπ- 
διβτλθ οϑὲ Τὰ ]86 τηδὺ πιογδᾶς, 
ᾳάϑμι δυνὲβ ἀοϑἰ πανὶ, Ἰοσ5 ρὼ 
σΟχυτΣι, γροα(έτω δὲ καὶ τὰν 
ἔσοδον κοὶ ἔξοδον τοὶν γινομέναν 

ἐπ᾿ αὐτοῦ. ΑΒ εἴσοδος, εἰσόδιον 
δἰ νη 106} ΟΥ̓ εἰσοθιοίζειν, 
4ποα ργϑοίθι δθοίοσοβ ἃ 7212 
(απρίο Ῥγοϊαΐοβ Ἰην ΘΠ] 68 αν. 
Ἀορ. ΧΗ, 4. Πὰν τὸ αργύρεον 
τῶν ἁγέων τὸ εἰσοδιαςομέενον ἐν τῷ ᾿ 
οἴῳ Ἰκνυρίου. Ῥὺὸκ 15 δίπταϊ 4Ρ-- 
ΟΥ̓Τᾶ550. διμξοογιμι Ἰαεῖ, φαΐ 
ἐξοδιάζειν ρυιϊανενῖ 6888. ρσο-- 
ῬΥΪΘ, ϑεωγείζε)υ αοἷ οπεψιξαδ ἔπ. 
,οπείεγου. 1)6 λογαριάξειν νἱδὸ 
“22ὲι (αηέι, εἰ Κ᾽ οέωα Ταἐέο- 
717 ά{77ν : ὙΔΥῚ58 ἀρ α διφδαίαττυ 
ἀπολογαριάζω, 84 ΘΧΡΟΠΘΗΔηΣ 
ἀπολογίζωῳ δαπὶρ᾽ΐαπι., ᾿ εἴ ἃ 
Οαπῖο ῬΥδεϑῖου πιΐβϑατη. 

ταδγσὶπο Ὁ, ΤΉ) Ὁ. οχσ αὰο ρῥσο 
4 5Ὶὴ 

καὶ λαβὸν νοΐφυπιῃ Βαάα. χο-- 
ἌΝ Ὁ - 

Ῥόϑὰι ὦ ἐλ. Αἰ μδέθρως ἀδάογαῖΐ, 
Ὁ δὴ 

ο ἐλ. 

27 Ἐσιφορτίζεσϑαι 1 Δριυά 
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Βλ. Ὁρῶ τιν᾽ ἐπὶ σοὺ βήματος καϑεδούμενον. 
Ἱκετηρίαν ἔχοντα, μετῶ τῶν παιδίων 

5895 “Ἱκετηρίαν ἔχοντα, ἢ 
ἀρίῳ πεπλεγ μένος. 

ὅ85 Τῶν Παρμιφίλου. 

Ἱκετηρία ἐςὶ 38. κλάδος ἐλαίας 

οὗ γὰρ ἡμετεύοντες ἐλαίας κατεῖχον κλαθον. 

« ᾿ - « - 

Ο Πάμφιλος οὗτος γροᾷζευς ἦν" 
͵ 

ἐγρ ἄίδε δὲ τοὺς Ἡρακλείδας ἑκετευοντοις μετὰ κλάδων ἐλαΐνωνς 

ὅτε ἐκ Πελοποννήσου ἀπηλάϑησαν. Ἵκεν γτηρέα δὲ ἐξὲ κλάδος ἐλαίας 

ἐρίῳ λευκῷ εριειλημεένος, ὡς Πλούταρχος ἐν Παρωλλήλοις φησί" 

»οιτοχιρηδικῶς, δὲ καὶ πᾶσα ἱκεσία" ἐχρῶντο ἐλαΐνῳ πλάδῳ, ἕνα 

διὸ τούτου πρὸς ἔλεον τοὺς δικατὸς ἕλκωσι. 

285 Τῶν Παριφέλου. Παάμφελος ζωγράφος ἣν, ὅϑετις τοὺς 

Ἥρωκλ εἰδας ἔγραψεν ἑκετεύοντας τὸν τῶν ᾿Αϑηναίον δὴ μον" μετά 

γὲρ ϑάνατον “Ἡρακλέους Εὐρυσϑεὺς διώκει: τοὺς Ἡρακλείδας, διὰ 

τὸ πρὸς τὸν Ἡρακλέα τὸν ἐκείνων ποτέρα 96 ἐμφύλιον “ἶσος. 

ταύτην τὴν ἑσορίαν ἔγραψε Πάμκμφιλος Τραγικός" 

τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν τύχην χαρακτῆρι ὑφηγή- 
Καλλέφρατος δὲ καὶ Εὐφρόνιος τρωγῳθιῶν ποιητήν Φασι; 

ζωγράφος ἦν, ὃς 

σϑτοο 

ἯΙ. δέεάρλάν. ΤΠ σι Τ᾿ 
ταν, )}Ῥὲ 127. Τπααειδι πὰ 
οβἴθπεσεῖ ποὺ νου ΟἿ] 
ἀαίϊνο Ἰυποίασα νά] σα πομ- 
πα αδπι τ θα Ρ ΠΟΥΊΟᾶ διβιῖ- 
δοαίιομο, γυοζοδέμηα, 6556, 716-- 
οὐδμπν εαλέδεγα,, φυοΐα]εΐ 

Ἰπης ϑολοίϊαδέαο Ἰοοια. [μι 
οήὰ Ο. 10 Ὸ. ποῖεϊιπι οϑὲ: 
Ἵνα, ὅταν κατασῇς εἷς πρίσιν » 
συνηγὸροῦντας αὐτοὺς ἔχω ([ον- 
ἴδ 1π6]1|5 ἔχης) διοὲ τὴν δω- 
φοδοκέαν. 

Ἕκατεμβη. 

ὅδ᾽ Κλ. "ἐλ. Ηας 58018485 
νοσ65 δα οχρ!!οδηπάδιη ἐκετη- 
οἰαν παροῖ Ο. Ὁ) Ὁ. ῬὌτο ἐρίῳ 
σπεπλεγμένος Πἰατροογαέί. οἱ 
ϑιἐδαάία5 Ῥοβαοσ! σέμματε 
ἐσεμ μένος" Οἷυγὰ ἀδριΣ ὠος. 
7 αδο6 αἂ «δα δέ, Ὁ. ὅθο. 

νιάθ δύγηινοί, ἴὰι 

κατοὶ δέ τινὰς 

» 

Οποᾶ δαΐοη παῖο ῥτοχίπιο 
5) ποίη εϑὲ ϑομο]οπ, 
γδνοῖη! Ο,. Ὁ’. τοίΐππι ἀ6- 
βοίαγ; ἴὰ αὸ ΘΟΥΥΊΘΕΥ6 ποτὶ 
ἀμθιϊαν., 4π86 ᾿χηδπάοϑβιμδ 
οΥδηΐ ἈΡΕΙΡΜΙ, ἀπήλασον οἱ πε- 
φεειν, υκιμεένος " ΠΔΠῚ “εριείληρος- 

μένος ἃ περιλαριβάνω ΒΔ] 15 

ΡΗἰδοθθαί. 1η “ἀείαγολὲ Ῥὰ- 
ΤΑ Π}0}15 αἁ Πποιη ΤΟΡΟΣΊ65. χο- 
ρεύοντας ἀγροίκους ϑαλλοῖς (δ(4- 
11Π} φύλλοι) ἐλαίας ἐσεφανωμέ- 
νους ὨΛᾺ1], τιῦ ορί ποῦ, αἰπὰ 
ἴῃ 1ΠῸ0 Π1|}06110, ιοά αἀ πᾶποὸ 
18} ΤΉΝ ὅν 

ὅ9. Ἐμφύλιον ἀνα] Νοι 
βού, 11 νἱχ ἀπθιτιη} 
εβδί, ααίη ἰδροπάμπηι 5811, ἔμ- 
ᾧυτον μῖαος" ἡἀποά ᾿ρϑιιπὶ 411- 
τάδε φυοΐουηῦ ἃ ϑιείαα. 

Τ)9 ῬδρΡΒ]0 Ρ]οίουΘ ϑελο- 
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Καὶ τῆς γυναικὸς, κου διοίσοντ᾽ ἄντικρυς 
Τῶν Ἡρακλειδῶν οὐδ᾽ ὁτιοῦν τῶν Παμφίλου. 385 

βνάι διδαξαι Ἡρακλείδας. τὸ δὲ λίαν ἐπιτετηδευκεένα ὑπο ινή τα 

δισάςζει, πότερον Τραγιπὸς ποιητὴς ἢ ζυγράφο:. ὃν καϑηγηήσασϑαΐ 

ῴωασιν ᾿Απελλοῦ" περιηλυτὸς δὲ ζωγραίῥος δ ᾿Απελλῆς. ἐν μεέν τοι 

σαῖς Διδασκαλίαις πρὸ τούτων τῶν χρόνων Πακῴῷελος οὐδεὶς φέρεται 

Ὑραγικός. γραφὴ μέν τοι ἐςὴν οἱ Ἡρακλεῖδαι, παὲὶ ᾿Αλκρμοήνη, 

καὶ Ἡρακλέους ϑυράτηρ ᾿Αϑηναίους ἱ ἱκετεύοντες, ἄρ Εὐρυσϑέα δὲ 

δεδιότες, ἥτις Παμφέλον οὐκ ἔςιν, ὡς φασιν. ἀλλ᾽ "Ἀπολλοϑώι 

ρου. ὁ δὲ Παρμφιλος, ὡς ἔοικε. καὶ νεώτερος ἦν ᾿Αρισοφάνους, 
Ἄλλως, Οὕτος τραγῳδοποιός" ἔγραψε δὲ τοὺς Ἡρακλείδας ἵκες- 

τηριῶν ἔχοντας, ὅταν Εὐρυσϑεὺς μετοὶ ϑάνατον Ἡρακλέους τοὺς 
Ἡρακλείδας ἐδίωξε" καὶ οὗτοι μεετοὶ τῆς ᾿Αλκρμήνης παρεπαλεσαν 

τοὺς ᾿Αϑηναίους βοηϑήσαι αὐτοῖς, ὕπερ καὶὲ ἐγένετο. τοὶ οὖν συμε- 

βάντα αὐτοῖς ζωγράφος τὸς Πύάμφελος ᾿Αϑηναῖος εἰς τὴν σοοὶν τῶν 

᾿Αϑηναίων ἔγραψε, κοιὲ αὐτοὺς ἱπετεύοντας. τοῦτο οὖν λέγει, ὅτε 
4 οἱ ἜΘΟΣ ϑ6 μετὼ τῶν παίδων καὶ τῶν γυναι «ὧν ποία 

φακολουϑουσῶν, λόγον ὑπεῖχον τῷ ἐγκλήματι. Ἐ Ἄλλως ὋὉ 

ΠΠακμῴελος οὗτος εἷς ἦν τῶν Ἡρακλειδῶν, υἱὸς μὲν Διγιμιοῦ, 

ἐϊαδίαθε. ποβιυἹ Ἰἰοοῦπι Δ Πὶ-ὀ βϑαπδηΐο δΎ}1 ρα δι υθρίτ πὶ 
ΡΒ Ζν. υσωπὲμδ ἴὰ (ὐαἴ4]. ἀνογαΐ, πὸ 1π|1581} ΑἼε526-: 
ΑὐΕΠ ΟἸ αν 155. 0]. Βιγηπαηη. γιέ5, Ἰάαπο πὸ ποῦ]. ἪἫ- 
εαὰ ᾿μκίποίέιαη. 1. Ὁ. 111, 6. 
Ῥ- 247. ἴῃ 5. ΒΡ ΟΙΟπθμ. 11-- 
οἰατς Ρ᾽απθ β᾽ ησαίασγοιη, (Οὐ- 
φογοποην ἀ6 Ογαῖ. τιτ. ᾧ. 81. 
ῶγίο αἰμάεγο ααὐ ρέοίογθηι 
Ῥαπιρλέδενν, φιϑὲ οτεστν 5ιι-- 
Ῥίϊοε5 Περαοίϊαας ““ἐδιογιέεγι-- 
δέόμδ ἴπ, ρμογέϊοις ρίπκχίδϑοέ, 
χγεοοίθ ἴπι Ἰηΐα 18 ῬΊΠΧΊ586. 87-- 
εηὶ Ἠ ποἰονγϊοαπι αἱοὶ ρμοϑϑεΐ, 
ψιία 7ογίε ἰαπία. αγέθ 81 ρ-- 
»ιμοαπέζιην "ῆστεγ5. ἐα ΡΥ 65956-: 
γαί, μέ ψιαδὲ αγίϊδ γλοίογ-- 
φᾶς μγαξοορία δος. ρίοίμγα 

δέ φορεῖν. ταν τι5. δὲ ἐμ 8 
Ῥοκείπέ ἀεργολπεναϊ, Εἶος ἐρὸ 
ἰᾶ 51:10 11}6,. 411ἃ 56πὶ 1η56-- 
Π11 τἀ Πα 10. πα Ππ|8. οδρίο. 

4ρ Εὐρο. δὲ δεδιότες) πᾶ 
δὲ, ατιοά 1 ῬΡιεϊδοὶα Εαά. ἃ 

ρωκλέους ϑυγαάτηρ, (τιᾶγη πιο-- 
ἀο ϑολοίίαϑίες. σΟλ ΘΠ ΓΤ ἂ- 
γῇ, οδὲ βίῃ ἀμρ]ο Μδοα- 
γᾶ, απᾶρ ῬΓῸ δαϊυϊθ ἔγα- 
ναπὶ ΑἸΠΘὨ]Ο 51 απ] 416. πτον- 
ει ΨΟΪΠΙΔΥΙΔ ΠῚ δι 176 ΠΟΙ 

ἀείγοοίανι. αΐδαπ. 1. Ρ. 
80. Ζ,γιούέτι5 αὐ θ ἢ Ο. 11. ἢ. 
θι. οἱ "ϑολοί, “ἰρίδίορῆ. δα 
Εχι. ν. 1148. 10518 ἴογ6 νεγ- 
18 σοπγθημπηΐ οὐπ «“ροζζο-: 
αογὸ τι. Ρ. 151, ΟΥϊ ποῖ 
Ἰεοῖ διηΐ διμγίρίαϊα Ἠροτγα- 
οΟἸ1ἀ446 Ὁ 

4ι Οἱ καταδικαζόμενοι] Οὐϊά 
Πδδὺ 8181 νο ἐπὶ, πΟῊ ῬΓΟΡΒ 8 
απτάοπη ει οὔϑοιχγιι: 564 
οΡαἰῖο ἰάθη ΠῚ ΠΠἸὴ6 ὈΪδΠ8, 
ἀϊτπὶ οΧ ρῥἰθηϊονῖθη5. 50 Π0}118 
ΘΧΟΟΥρΙΓχ,, ΡΙΌΓΙΡΙιι5. Ὁ 13515 

Η 



114 ἈΕΙΝΝΦΘΗΘῪΣ - 

ἀδελφὸς δὲ Δυμάον καὶ Δώρου, ἀφ᾽ ὧν φυλαὶ ἐν Λακεδαίμονι 
Παρῷελεῖς, καὶ Δυμεενεῖς καὶ ΔΟΡΩΣ, ἀφ᾽ ἊΣ οἵ Δωριεῖς, οἵτινες 
οἰκοῦντες πρότερον τὴν Πίνδον Δοέαν οὖσαν τῆς τετραπόλεως τῆς 

ἐπ᾿ Εὐβοίῳφ, ἀφιπνοῦνται εἰς τὴν μεταξὺ 42 Οἴτης καὶ Παρνασσοῦ 

νἰΐσπιπὶ οομίγαχιί : Π]ΘΠΟΒΕΠΙ 
ἐδ εἰ οοιηπηοάδιῃ δι" πο ΠΤ 8} 
ΤΟΒΡΟΙΪ τῷ ἐγπλήμιατε" ἴονίδ 
σῶν ἐγκλημάτων" δηλ λόγον 

᾿ ὑπέχειν εδβὶ οαμϑασν διεδέζηθγο, 
αὐ γαΐϊοσιθς γεααεπείαδ ἀν 7ι,-- 
εἰἰοίπεην Ῥοοαγὰ: νὰ β'μιίαε-- 
την Ὁ. ἴ,. 6. Ρ. 17. 

42. Οἴτης] Ῥχανα ΕἸ. ἥτις" 
ἐσγρϑια μ᾿ )δοιι ἀμ διιϑίι} 1 Ο 6-- 
ἐογυῖτν8. 

45. Θέλοντε δὲ Παμφίλου] 
86, φῃϊὰ Πᾶθο 5101 νηὶ, πὸπ 
νἱάογο Αἰόβέογζιις [αἰοῖτιν, οἵ, 
418 ουτῃ ΡυΔοο θη 0115 ηπ]- 
1 παροαπΐ σΟΠΠΟΧΙΟΠΘΠ,, 
ὯδῸ 5681) οα΄ τ 8) 811 ἀ6- 
ΟΟβδασαπ, δὰ ἀοοπάα οσαηδαΐ. 
Ῥαϊηιεγῖμδ,, δὶ δπο ἀτοπον, 
αἰ αἰΐ, οουπμῃχοη αϊϊοπομλ ἴα 
ταπ  τασαο νει βανΐ, ἰδ πάθη 
6. οο βδοβόοῖίο Ἰθοϊογομι 8}-- 
ἀδοίεν ρυοπιηοίαγο θὲ, οὖ- 
δὲν ὑγιές Θαὰ8 Ἰπ] γα, 81 δὰ 
ἐπαριιοαϊμοπϑιη νοϑιι8 Αγυιβίο- 
ῬΒαΠΟΙ ῬΘΡΈ ΠΟΙ Ραΐεβ: νδ- 
11} 81 8110 ἴοοο, ἀπᾶά6 [πιὸ 
ῬΘῚ ν]πὶ ΠΙΙΘΓΑΡΘ 7:55} Γαΐ, 
Ἰοραίαγ., Π1}}1} τ] ππ|8, ατι8ΠῈ 
αὐρϑουγάπι νἀ θην, δοιμοοῖ 
ΡΜ 111851}}18. Ψ ΙΓ. ἘΠΊ ΡΟΒΕ1ἢ 
ἡπορίιβ δ᾽ ῖαα 5, «πὶ Θκἰπ δηλ 
ψοίπϑι1ῖ. ΕπδΥ γα" 18. Οὔδεσν α- 
ἰτοηθ δὲ ιμώκαν τι. Ας.. 121. 

Θέλοντι δὲ ἸΠαμιφύλον Καὶ μὰν 
ἭἩραπκλειδὰν ἔκγονοε οἷο. Οο- 
ΤΔ101 ΝΕΥΌ15, απ ριιδοιιηλ Ρ]8-- 
116. Π1}1} Πα ρεηῖ οοπητητηὸ, 1}- 
Ἰαδίγδηἀ]8. σοπά ποῦν 8 εἰμι 
5101 ρογϑιδϑιὶ; Παριῴιλιον, τὶ 

ἜΧδοῖ 18 ΑΥ βίο 8115 ν Ὲ] Ρ1- 
ΟἴΟΥῚ νὰ] ροῦίδρ ἱχαρίοο γϑ- 
βροηάογοι., βουιρδιῖ,, απο 
Οππε8 Παμιῴυλον ἀρροϊϊαμπΐ 
οὔπὶ γαίσε γηια, ΠΥ Π]ΔΠ6; 
γο} Ὠυυηιαμπία Αοσίμαι ΠἸππ: 
ΤΡαιίδαχι. τι. Ὁ. 1706. “Γρο(ίο-- 
εἶον. τι. ».΄ 155. πϑάπθ αἰλεῦ 
ΤῬριάαγιι8 δ᾽ δας ϑολιοίζαδέεδ, 
οἱ ϑέορλαγειβ τῃ Δυμῶν, χϑο 
τΐητι8 Δοσαγαῖμπι, απο ἀδ 
510 αν ϑῖίπι5 οδὲ, εἷς τῶν Ἥρα- 
κλειδῶν" ἀπδηηπαιη τινα 6 
οαπὶ ΠΟΥ δ  ἀ15 δα οσοιρδμη-- 
ἄδπι Ἰο]οροπηδϑη ργΟΐθο 
{δάαηῖαν. Ναης πἰγι μαι 
ΒοΒοΠἀδίθη Ρᾶτιοῖθ ΟΟΠΪΟΥΥΘ 
Ἰαθοῖ, πί|, αὐτὰ ποβίεν 1}}8 
ἀοαϊα] 8 τὼ. δἰΐίθσο ΟΥ̓ π1- 
Ῥομᾶο εἰρὶ 1 48]56} 1}, ρδίθ- 
βϑοαῖ, 616 οβὲ δὰ 2επώασγιν 
Δαἀποίαι! 018 11 110: Πάμφυ- 
λὸος καὶ Δύμας, καὶ Δῶρος υἱοὶ 
Αὐγεμιοῦ" ἀφ᾽ ὧν Παμφυλὶὴς καὶ 
Δυμανὲς φυλαὶ ἐν Νώκ νον 
1511 ΟΡ, π6 ἰγριι ἃ 86 οΥἕἷα 
ΠΊΙΒΟΥ οἀγογοί, ργοβϑρεχῖ πο- 
βἴδθυ, Ῥοβίουοβαιθ ἰτιΡθ1 Δὼ- 
ρεῖς. Ἐσο Ὠουτῃ [16]]6η18 ἢ-- 
πη, Ἰίοιηαπα δἰ πη Ναρίμ- 
πὶ οοσηΐίοβ μπαρθὸ; ΑδρίπηΣ 
ἩΜ]] πη, 4ΕΪΡΡ6 41, ἰεϑὲθ 
δίερήαπο; ἔσχε δύο παῖδας 
Πὰᾶ μεφυλον καὶ Δυριᾶνρεν καὶ τὸν 
τοῦ Ἡρακλέους" Ὕλλον ἐποιήσατο 

τρίτον, χάριν ἀποδιδοὺς ἀνϑ᾽ ὧν 
Ἡρακλῆς ἐκπεπτωκότα κατήγα- 

γεν. ΟἸποοῖτοα 168 1ρ58 41]1-- 
δοηΐεν οομβίεγαία ΤΟΙ ΠῚ 78-- 
Ρμεΐῖ, Παρμῴῷυλος καὶ πὐϑϑς: Δω- 



"Δωοΐδα ἑξαπολιν οὖσαν. 
Καρί καθ, Δρνόπη. 

ΠΛΟΎΤΟΣ; ΣΙ 
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ἕξι ϑὲ ἔρινεον, Κυτενον, Βοιὸν, Λίλαμιον, 
ἐκ δὲ τούτων σὺν τοῖς Ἡρακλείδαις ἄνα χω- 

οῦσιν ὁκμοῦν ἐκ τῆς ᾿Αττικὴν εἰς Λακεδαίμονα, ὡς Πῤδαρός φησι. 

4 ϑέλοντε δὲ Παμφίλου. Κ 

ριεῖς, υἱοὶ Αἰγιμιοῦ,. 86αυ 

Ῥαΐίο μοβί, δοά Δἰτου 5 ϑολο- 
ἐϊαϑέάε : Οἱ Δωριεῖς οἰκοῦντες 

πρ. τὴν ἢ. Μ'- οὐ. τῆς τ. τῆς ἐν 

“Μερεβοίᾳ, ἀφ. εἰς τὴν ̓μ: Οἴτης 

καὶ {Παρνασοῦ Δ, ἐξ. οὐσαν" ἔτι 

δὲ Ἐ. κ. Β. ΔΛ. Κάρφαια (Σκάρ- 
φεία γοβίλιαιὶ ἈΝ οὶ αἱ δέέ- 
,λαπ. τὰ Δίλαια" ὅ5ὸ ἴον πιο 
τ 8 1 ΠῚ ᾿ Σπερχείαν) Δ. ἐκ δὲ τού- 
τῶν Ἡρακλείδ αις εἰς 
Λακεδαίμονα κατέρχονται" ἘΠῚ 
Ῥυϊαλιτη. [ἈΟΙ115. ΠΡΟ Τὴ 
δἀνη151} Οὐ ϑολοῤίὰδέες, 
411 1518 ῬΡαθοθἀθημθιι5, δα- 
δ᾽αυ παν ου ἰηϑουῖο ἀφ᾽ ἧς, 
5Ο]Ποοῖ ᾧυλης, δίχψπθ δα τἂ- 
ἰἰομθ νοῦο πποηβίγη ΠΟ Ϊ8 
οΠχοποϊορίοαι δἀϊάον!!. 196. 
πᾶ 6 ρῥγαντιηι πώ ἐπ᾿ Εὐβοίᾳ, 
Οἵ πι5. ΘΥΡΟΡ5. ΟΥΙΡΊ πῶ 46-- 
ἴδχι5586. 8101 νἱάεραῖαν 72 αἰ- 
γηθρὴ5. ἴῃ σοΥτιρί15. 2 Ἴοώο- 
78 δοαιοιδῖ5. τὺ, }..181}.. 9. 
ἢν Φαιρη58 81π6 οοηίγονοῦ- 
5ἰα ν086 Ἰοσιέῃν Εὐβοίᾳ ΡγῸ 
καὶ Βοίῳ, ἴοηδα διὰ τοηηδ- 
ἀτπιὰ Ῥοϑία]! αι : ΕΠ} 6111} 
λῃ Ῥιπεαν»ἐ ϑολοζέα δία βου1])δ-- 
ἴπν ἐν Περεβοίᾳ, τπι6 1θνὶ π6-- 
βοίῖο οομπῆρετγ Ποοΐ ἐν Πεῤῥαι- 
βίᾳ" αἰχαε 1ἴὰ πο πλπ]1ο 1)-- 
ξεν ταις , Πρδὸς δὲ Πεῤῥαιβέας 
ὅρος ΡΓῸ ΠΠ|εῤῥεβοίας, νοὶ Πεῤ- 
ῥκιβοίας, απο τιγὰ ἰϑλττι πὶ Ἰῖ- 
ἰογὰ ντΠαϊι οχῖαὶ ἰὼ Ζ“λεο- 
ογεὶ Επαγταίογο δα Εἰά. 1, 07. 
564. ορίϊηο. Ἰοοἰοπὶ γϑϑιιῖα-- 
᾿ἴδο ρᾶίΓΟοΙ παίτι ᾿ρ56 Ῥὲπαγὲ 
ϑολοί, ἀὦ Π, Θ, 27. Πίνδος γὰο 

σὺν τοῖς 

ὅρος ΠΠεῤῥεβίας" (Πεῤῥαιβέωε) κα ή 
δὲ [Πεῤῥεβία τετράπολις τῆς Θεῦ.- 

σαλέας αὐ οΥγ μάθθ1ᾳ πΟΡῚφ 
Οὐσυνγ “Ἢ 655 καθ ἔοι ΓΆΡ 0}18, 
᾿ιατιὰ δας ἀϊνοῦβα ἀὉ θᾶ, (πιὰ τι 
ἰν1ὸ Θοπλποιπογδί, [οί γ8Ρ0]] τῇ 
ἐν Πεῤῥαιβέφ' αἴμι 1δαιιθ χαϊ- 
ΠῸ8 65. [θὲ] ροπάττη, 4πδχι, 
αυοά “αώπεγία οχιδ πα θαξ 
δνανιίον ΘΟ ΠΟ] αβίθη ποι 58}8, 
ἰδία ρ 118 ΑἸοα; ἀδ αἴ 8ὲ 
Ιου οοριίασδα οὐ οάδίαν ..2|γ,1-- 
δίορλμαπῖς Ἐπ γαΐοῦ ΟΡ τηθμ- 
ἀοβαπ) βουϊρίμγαμη ἐπ Εὐβοίᾳ 
εἴ Αἰτοαθ πὸχ ζαοίδῃν τη6Π-- 
ἰἸοηθῖη,, ἰδ μΐ}1 ΟΥ̓ΓΟΣῚΒ ΘΟ 
ῬΤΟΥΘ115. 1018. οδὲ Ζιααγὲ 
ϑολοίίαϑέο5. Μοιαϊπὶς εἰΐαμα 
1)οχίσαε "οἰ ράρο]οοβ ἰοοο να]- 
ἀ6 ποίδθ}}} ϑέγαῦο ΓΚ. ρΡ. 084, 
Ἰμπίου ὈΓΡΟβη μι ΤιρονῸ8 ἐιέσοε 
Δωριεῖς " 

τὴν τετράπολιν οἰκήσαντες, ἣν 

ᾧῴασιν εἶναι μητούπολιν τῶν ἀπαν- 

οὕτοι μὲν οὖν εἰσὲν οὗ 

τῶν Δωριέων' πόλεις δὲ εἶχον Ἔρε- 

νεὸν, Βοῖον, Πένδον, Κυτένιον " 

ὑπέρκειται δ᾽ ἢ Πόϑος τοῦ Ἔρι- 

γεοῦ" παραῤῥεῖ δ᾽ α αὐτὴν ὁμώνυμος 

ποταμὸς ἐκιβώλλων εἰς τὸν ἴζη. 

Φισσὸν οὐ πολὺ τῆς Λιλαίας ἄπω- 

ϑεν᾽ τινὲς δ᾽ ᾿Ακύφαντα λέγουσε 
τὸν Πένδον. ῬΙΝῚ παι! Πα ἴπ 
ὰο ΥΘρΊομ6. γοβίσίση ἀρπα 
ΤΠ Ι4Π108 ΟΠΙΠῸ5 1ΠΥΘΗΙΓΙ πΠ|1- 
ΤΌΣ : π8η] ἤεοίαε νου ἢὰ τι, ο. ὅ. 
η, δ8. ὧν 1)ογίας Τιώιεαμδ, δέ 
ἡιιαία δέέεπν ἰγίποιεσν,.,, 1π 

Ἅτιῖθτι8. ομθπάαπ 8. ΒΟ 1811 
1Πσοη πού οδϑιϊδπι πο 85 
ΡῬτοβραναὶ χπᾶσηιβ μέζω» 
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«τό ΑΡΙΣΤΟΦΛΑΝΟΥΣ 

» " , Ἶ ν ᾿ ᾿ 7, 
Χρ. Ουκ, ὦ κακόδαιμον ἀλλα τοὺς “ιρήξους μονοὺυς 

! Ν Ν 7 ' 

Ἔγωγε, καὶ τοὺς δεξιοὺς, καὶ σωφρονας 
Ρ] ψυ; 3 ᾿ 

Απαρτὶ πλουτήσαι ποιήσω, Βλ. τί συ λέγεις; 

- 2 ν « 4 , 

280 Οὐκ, ὦ κορκόδαιμιον. ἢ Ἢ γορ» ὡς Φῃς, ἐκεπλοῴειν, 
“ "Ἂν 3 Ὁ ᾿ “ 

φαῦλος ἣν ὧν τὸν τρόπον" ᾧαῦλος δὲ ὧν, οὐκ ἂν παρέσχον ὧν 
͵ -5 πῇ Ἣ “ω " , 

ἄλλῳ τινί. γνὺν δὲ τοῖς χρηςοῖς προῃρημένος δοῦναι, δῆλον ὅτε 
ἀγωαϑός εἰκμε" εἰ δὲ ὠγαϑὸς, οὐ κέκλοφα. 

΄΄ 

ὅ88ὃ ᾿Απαρτί.] ᾿Απηρτισμένως" ἐπίῤῥημα δὲ ἐσιν, ἰῶς ἀμο- 

ν. 288 ᾿Απαρτὶ] δ. Ὁ Ὸ. 
δοσοηΐα τοίγδοϊο πάρτε ργδθ- 
Ἰαίιηι ἃ Οαίαξεγ. Α. Μ. Ρ. 
Ρ- 587. οαλιι5. περ» ἰδ 6-- 
ἀμ δοοεαιὶ νῦν" νεγῖ ἀμ-- 
ἰοοοάθηίθ σΘΥΒ.. ΒΟΡΟΥΒον- 
Ῥίμμ εϑί αἰϊομπο ἴοῦο, ἀπηρ- 
τισμένως καὶ τελείως" ἡτιὰδ Π1-- 
μλλν πὶ Ρογ  ηοπὲ δα ἐχ ρ]1σδη- 
ἄμα νοοι]αμη ὠπαρτὲ, ατιαπὶ 
οἴηπο5 Βαἀ. τπομίαγ. 

4παχῃ 1ῃ ΟΠ ΠΙΡτι5, 4π|86 νἱ- 
ἀενιῖ, δχειρίδυιθιι5 ἀρ 6 586 
ἐοϑιοίαν 15. 2 οδβϑέϊδ, ῬΥῸ βρτι- 
7115 οἱ οχ ϑέγαοιδ 50 }0081- 
{15 Ὠαρεπάα ν γοβι 1] 1 ηλιτα 
νιάείισ. Οὐάγο ἀπθιι0., δῃ 
ἀΘΟΙΡῚ 8586. ρᾶβ5ϑιι5. ἔπευιΐ ὙἹἱῦ 
δΔοσυΡ αἰ ἰ5ϑιτητι5, οἵ, {πᾶ 5011- 
Ῥίον αἰ!αι 8. νοἐτιβίϊι5 ἀθ 16- 
ἔγάροῖ Ῥεγυμδοθῖοα ἰγαάιάε- 
γαῖ, δά χης ρΡοβίθυτονε )0- 
γοδ6 σϑη8 βοέξξι ἰραηβίι]ε-- 
γι ; οἰ ποβίναθ ΒΕ ΒΡΙΟΙΟΙΙ 
μα γἴο6. ἔανει Φώμκαγιὶ ϑολοί. 
Ῥγδαρίογοα ᾿Ακύφας ἃ διίερλα- 

πὸ ἀοβουι θην σύλες μέκ τῆς 
Δωρικῆς τετραπόλεως" τὰ 481- 
ἄδην ἰοαποηα!] γαϊϊοθ πΠοα 6 
1 Ἐρινεὸς, 60 15 Κυτένεον 

αν τἰδιι5: ἰηΐοῦ ᾿Ακύφαντα 
ψεγο οἱ “Πομιοῦὶ Κύφον 11]. Β, 

γάϑ, πυ]] πὶ Α]1π4 ἀΙβου π)Ὲπ 
ϑἰαίΐιο., 151 ἀτνου 5δη ψΟΟΠ 
Γογλδιπ : ρᾶγνα8. 50110}. πόλεν 
περὶ τὴν ΤΠεραιβίαν ΘΧΡΟΙΪ, 
εἱ ϑδιεγαῤοπὶ Κύφος Πεῤῥαιβικὸν 
ὅρος ὁμώνυμον πατοικίον ἔχον 
1χ, ἢ. ὅγ5. Α. πᾶ ᾳυοὰ 
δέορἤαπεθ ἀπρ]ιοοια. [8015 
Ῥονυπδοθίοαιη. ἁἰίον μι, αἰΐ6- 
τπ) ᾿Π ΠΟ55 8 1681}, ΟΥΤΌΤΘ ΠΟΗ 
ναραῖ: πηῖο δαΐθυῃ το δἷ- 
4πὸ Ῥιπάο σομ διε, πὸ πηοῃ- 

15... πανὶ, ορρίάϊφαο γιπίᾶ 
511 ποι ηᾶ ΠΟΙ αἰβουρεπῖ, 
74 ΤΟΥ η565 ν 81}15 δΔοῖ! οδ- 
Β1θ115 4185 6Χ 4}1158 βοάοβξ. μὰ- 
βειοντιαΐ ; ἀπ 4 1551}185. Οἰσοᾶ 
Οϑβ8: οἱ ΟἸγιαρααι πὶ )0- 
γίἄο, ἀπὰς ροβιιποάιμη ΗΙ- 
δἰϊαθοῖ5. ἀϊοία:. πάρ ριι81 
Ῥεουνδοθίαια ΡΙπάἀπχηητιδ 1Π-- 
οοΟἸπογιπι, Μδοοάπογιχῃ ἡτπι|ο- 
4116 πΠοΙΟη σογοπίθϑ: 16Ο]Χ00 
ΟΧ νοίονιθι5 δα ἤιγοορλγος 
γιοην ϑο01115 7 σοίξεβ ν. τ 288. 
Λάκμιων, ὅρος Πεῤῥαιβίας, ἔν- 
3ϑα ᾧκουν Δωριεῖς" πθῆϊιθ 4110} 
αι ἷ8 10. ΙΘΟ18. 651 60110-- 
οἀπα ἡ τετράπολις ἡ ἐν Πεῤ- 
ῥαιβίᾳ, 6Χ ἅπα ἰδηάοῃ ἀ6-- 
ψομουηΐ ἐς τὴν Δρυοπέδαν 
πᾶ “ὲῥμιατγὲ ϑολοϊαβέας ἀϊ-, 
οἰταν ἡ μεταξὺ Οἴτης καὶ Παρ- 

νασοῦ Δωρὲς ἑξάπολις οὖσα 1 



ΓΜ ΔΟΥΤΟΣ. 

Ἶ ,ὕ ᾿ 
Οὕτω πῶνυ πολλῶ κέκλοφας: 

“᾿Απολεῖς. Βλ. σὺ μὲν οὖν σεαυτὸν, 

17 

Χρ. οἴμοι τῶν 
κακῶν, ὲ 

ἐμοὶ 
390 

ΩΣ ᾽ 

ῶς Ὑ 
δοκεῖς. 

Χο. Οὐ δῆτ᾽" ἐπεὶ τὸν Πλοῦτον, ὧ μόχϑῆρε σὺ, 

γητὶ “ πὰ ροὲ “ 

κεῖ δὲ ἡ λέξις" 

καὶ: Καλλέμαχος. 

. ὅϑη Πανν πολλὸ κέκλο- 
ξμ] Ρορβαθ Ο. 1)0. εἱ 
νι ο]αία πιοίγὶ ἰοσο; Οὕτω πά- 
γὺ κεκλοφώς" νου δοπίθη- 

11α 1115. ἸΠΤΟΥ ΜΟΥ ΒτΙ8 Δ 1115 
ἃρίο ΘΧρ]οαία, ὡς κοινωνεῖν 

Π6Ο τη] Πτ5 ΟΡ - 
Ῥοότπιπθ ν. 80. Οὐκ ὕψει 
ἐμὲ οὕτως ἔχοντα. ΟὈΥΤΟ τ 5 
ἴάθιν Οοάεκ ν. 391. Οὐ δὴη- 
σὰ ἐπὲ εἰο. 

πάντας ποιῆσαι 

860Χ ἘΡΌΙθτι5 ππιπουδηὶ! Δρυό- 
σήν. Μιργδιομο5 ΠΟΥ ΘΠ 5111], 
4185 ΡΓΟροβιι, Πάθ ΙΓ 
ΠΠεροαοέϊΐ, ἰθδὶϊ 5 ΠΡΥ 1118 160- 
μδὶ., 1. ο. ὅ6. οι ατ|Ὸὸ [ὉΥ6 
φοπβ Ἰσαὶ «““π᾿ῶώροι; οἰϊαίτι5. ἃ 
ϑέραδι, Χ..}»...780. :Α.. οἱ δ6-- 
Ῥλαμο ἴὰ Δώριον. Ἐπ 15 ἀο- 
γΠ ΠῚ ῬΟΒΙ ΘΙ 18. 5041 }5 ΡΓῸ- 
ἔθου. οαπὶ ΠΥ Δο1ἀ18. ραν ίομι 

ῬοΙοροπηθδὶ οοοιράγαμι: 16- 
εἴγοο ὕϑμογ ἰλαϊξ Δωριεῖς ἡ μη- 

τϑύπολις τῶν Λακεδαιμονίων 1, 
107. 11, 92. 41 φπάπάο ἰγο8 
ἰδυΐ ΘΟΥΗΠ ἘΠΡῸΒ ΟἿΠΠῚ 
ϊοίονο τϑοθηβοὶ, Βοροιμα, 
Τχποοη, οἱ Ονηΐπα, 1 
ΒΟΙ Ποῖ Ἰηάίοϊο οδί, το] 18 

᾿ἦδπι ἴὰπὶ ἀν δα8. 1) 8]16 1181} 

τὸ ἀπηῤτισμμένον παὶ πλῆρες. 

δοτος λέγων. ὠπὸ τούτου εἰσὲ σάδνο δύο ἀπαρτί" 

ἂν Κραπατάλοις, φράσον μοι ἀπαρτὶ δὴ που κἀν ὠγ 

κέχρηται αὐτῷ 44 Ἡρό- 

καὶ Φερεκράτης 

συνωνυ- 

ἔσϑ᾽ ὅτε γὰρ καὶ χρονικὸν ἐπέῤῥηρια δηλοῖ, ὡς 

ἀπ] οο οοποραοῖθδο Μηίο 
ΕΥΤΌΓΘ5 ]Π76μγ 51 Μ1566]]. 1,8-- 

οοη, ΠΠ, 9, 1Ν, 6. δἰτοσιιπι-- 
4πὸ: ἰἰδοο ἃ ΠΟΡῚ5 1π ἰγ8Π85-- 

οαγϑιι ἀπηίακαὶ γονιοῦ 46- 

Ἰηραῖας γὸ5. ΘηΪη] οϑὲ Π]8]01185 
ΟΡετὰθ, απ ἢπᾶ6 ΔΊΟ 18 
ποΐμ]!αυι {1πη1 {1015 ἱπο]πα 1 

Ῥοβϑιῖ, 1). 86 δίπιρου ἘΠ Υ- 
γδίου "β ποϑδίυι δὰ Πηθπὶ 11|1-- 
Ῥογίπμθ ᾿πβουτδ, «ἀναχωροῦ- 
σιν δμοῦ ἐκ τῆς Λττιπκῆς, 41- 
Ρὰ5 δρυιὰ “ίπεμρεην 6) ΒΥ 6 
ϑολοί(αδέοιν πὰ 1} οχίαΐ 511|1- 
16. Νεαπὸ ἰχμπιθη ρτορίοτοθα 
ποράψεγο, αποβάδῃμ ΑΤἸΙοο-- 
τι) ΠΟΥ 80] 1615 {πιϑδ8ὸ σΟηλ1- 
[65 διπιδοθρίδο 1π ο]ορομππδ- 
5111 ΘΧΡΟΘΙΠΟΗΪδ: Ππᾶπι 1[4 
Ἔ Ζοίσος δου ιθὶῖ κά Τψοορήν. 

ν. 1388. ᾿μετέσχιον γὰρ καὶ 
᾿Αϑηνοῖοι τῆς ἀποικίας τῶν Ἥρα- 

κλειδῶν. Νπηο ἘΠ Που] αἰεβ, 
436. ΡΥδοδβίμ ἢ 15512108 Ἰνοϊανε 
π68 Ἱπι|ροαϊνογδηΐ, ἰοναίαβ 8Υ- 

θιίου. " 

ἀφ Ἣρόδοτος) Ἐος ϑ6]ο] οι 
4 διεξαα ἀθβουιρίμππ ἴῃ ᾿Απαρ- 
τὴ, πὶ ΡγῸ ςἄθροω δύο ΡΥ δοθοῖ 
φσάδιοι ο δῖγε ἑβδομήκοντα. 716-- 
τοῦοιὲ τὸ Τοῦτ, δθήπο 80 

Οαἰαζογιέπν . οἱ Αἰιδίογιόηι, 
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Ἔχω. Βλ. σὺ Πλοῦτον; ὁποῖον; Χρ. αὐτὸν τὸν Θεόν. 
Ἐλ. Καὶ ποὺ ςιν: : Χρ, ἡ, Βλ. που; Χο. παρ᾽ ἐμοί, 

Βλ. παρὸ σδὶ; Χδὶ πάνυ. 
Βλ. Οὐκ ἐς κόρακως; Πλοῦτος πάρω σοί; Χρ. νὴ τοὺς 

ϑεούς. 

Βλ. Λέγεις ὦληϑη; Χρ. φημί. Βλ. πρὸς τῆς Ἑςίας: 395 
Χο, Νή τὸν Ποσειδω. Βλ. τὸν θαλάττιον λέγεις ; 
Χο. Εἰ δ: «φν ἕτερος τις Ποσειδῶν, τὸν ἕτερον. 
Βλ. Εἶτ᾽ ου ᾿ διων; πέμπεις καὶ πρὸς ἡ ἡμῶς τοὺς ΦΙ λους; 
Χο. Οὐκ ἕξι πω τῷ πράγματ᾽ ἐν τούτῳ. Βλ. τί Φής:; 

Οὐ τῷ Ὁ μεταδοῦναι; Χρ. μὼ Δίρ᾽ δεῖ γορ πρώτα. 

Βλ, τί; λοὸ 

594 Οὐκ ἐς κορωκας. 45 Τόπος ἣν ἐν ᾿Αϑήναις κρημνώδῃς 

Ἑόρακες καλούμενος ἵ δι τὸ ποροίρεων εἶναι κατογώγεον " 

τοὺς κακούργους ἔβφεπταν ὑπὸ πκορώκων ἀνοαλωϑησομένους " 

δὲ εἰς παροιμίαν τὸν ἐς κύρακας. 

εἰς ὃν 

ἐληφϑη 

595 Ἔ Πρὸς τῆς Ἑρία:.] 40 ἥ Ἕςία ϑυγατηρ ἣν Κρόνου, 

κατορχεὶς τὴν οἰκέον ὐὑροῦσα, 

τούτους συνέχῃ, καὶ τῶν οἰκούντων εἰ φύλαξ. 

ἣν ἐντὸς τῶν οἴων ἔγραφον, ἁγα 

οὕτω καὶ Ἐφέςιον 

Δία καλοῦσιν, ὃν εἰς φυλακὴν τῶν οἴκων γράφουσιν. ἢ 
ηδ Καὶ πρὸς ἡ μιῶς τοὺς Φίλους. 

Βλεψήδηκοον" ἀκηκοὼς δὲ ἦλϑε. 

ν. ὅ96 Τὸν ϑαλάσσιον] Ὁ. 
Ὁ. ϑαλάττιον" αποά οδιιδα 
Ποη εταΐῖ, ΟἿ ΒΡΟΥΠΟΥΘΗΙ: 
3] 81} ΟΠΊμ., πὶ ἔα 10, 3ά- 
λασσα ναὶ] ϑαλάσσιος δρτια ,42γ1- 
σίορἠηαποπιν. διιρουβουιρίπιη, 
παίζει ἐνταῦϑα" εἴ ν. 500. 
φούτῳ τῷ διαπέμπειν. 
ξινο Ν., 
μιαοίθητ5 Γὰσιῖ. [Ιἀ6μη Ο΄αέα-- 
ἤονγμβ, αποα οχ “λογοογαίἐς 
Οτγαραία}}15 δου ΠΥ, ΤΠ] 8 ΠΟΤῚ ΠῚ 
οἱ ᾿Ἰποεουΐπ πη 6588 ᾿πομοί: πὰ- 
ΤἸΟΙΪΑΥῚ οΥρο ΠΙοοθάϊ: -- - - - Α. 
φράζε μοις 8. ᾿Απαρτὴ δήπου 

προὔλαβον - - - - 411 πι16]1π8 
φοπ]θοθυῖῖ, σψαΐθπλ θη Ρ6}- 
ΠΠΡΘΡῸ ορἐϊπιπιι 

45 Τόπος ἣν εἴς. ϑιρρο- 
αἰτίαν ποὺ ΒΟ ΠΟ] ΟΠ. ΠΥ σῸ 
Οο. Π»9ὈΠ{Ὸ. 

ἀθ Ἢ ἑσία ] Ἕςἐα ϑεὼ ἦν 

ϑυγ. Κρ. 516 τὴ ογὰ Ο, )0Ὸ. 
4 1 οαἰθυῖβ τπιϑαπι6 δὰ (ύ- 
λαξ οὰπὶ ᾷα, σοηϑοηί. 
Μοχ ᾿ππργοβϑιιη [α]}, εἰς ὃν’ 
απο το]ΕΡΥ}] Ῥοίογαὶς., ὶ 
Ονδθοο ἀἸ ΘΟ 1 εἰς τίνα γρά- 
ᾧειν Ῥήὸ αἤίοιεξ ααἰδογέδερε: 
οὐ νοσιϊαγ πη ΟΥ̓ ΠΕ 1Π|-- 
πῃ ἴαν! ; φίέοην οἱ οτεδίοαΐαην 
εἰοηιογιεην ρίπριπε; αἰ πγοάο 

46 Ν)εβία, ἥν ἐντὸς τῶν οὔεων 
ἔγραφον. 

4. Δεῖ] Α. ΕἸ. οἱ ΒΟ. δὲ, 

Ῥογέμι5. δεῖ" αἴψαθ 11. δμζοία 8 

Ὅτι οὐ μετέςειλαν τὸν 
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Βλέψαι ποιῆσαι νῷ. 
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Βλ. τίνα βλέψαι; ᾧ ᾧρασον, 
. Τὸν Πλοῦτον, ὡς τὸ “πρότερον. ἑν’ γε τῷ τρόπῳ! 

. Τυφλὸς γάρ, ὄντως ἐξὶ; 
Οὐκ ἐτὸς ἄρ᾽ ὡς ἔμ ἦλϑεν οὐδεπώποτε. 
᾿Αλλ᾽, ἣν “εοὶ ϑέλωσι, νῦν ὠφίξετωι. 

. Οὐκοὺν ἰωτρὸν͵ εἰσωγανγεῖν ἐχρῆν τινῶΣ 
Τίς δὴτ᾽ ἰατρὸς ἐφξε νῦν ἐν τῇ πόλει: 

Χρ. νὴ τὸν οὐρανόν. 

405 

Οὐτε γόρ ὃ μισϑὸς οὐδὲν ἐπ᾿, οὐϑ᾽ ἡ τέχνη. 
Σκοπῶμεν. 

4οι Βλέψα;, ποιῆσαι νῷ.]} 

ἀντὲ τοῦ, 47 δεῖ ἡμῶς ποιῆσαι αὐτὸν βλέψαι. 

4οή Οὐκ ἐτός.} Οὐκ ἀλόγως, ἀλλὰ δικαίως. 
ἀἹδ οὐκ ἀληϑῶς. 

τοῦ ἐτεῶς συνῃρη μένου. 

407 Τὰς δὴτ᾽ ἐωτιρός ἐς] 

Χρ. ὠλλ οὐκ ἔςιν. 

ἐπιῤῥημιωτιπὸν 

Βλ. ἐμοὶ οὐ 

δοκεῖ. 

Μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὅπερ πάλαι παρεσκευαωζόμην 410 

ΚΙ 

Ὅτι τὸ νὰ, ἀντὶ τοῦ αὐτόν" ἢ 

“ἔξ -. 5 ἴω 
ἢ ἀντὶ τοῦ 

ἐστν ἀντὲ σοῦ ἐτὼς, ἀπὸ γάρ 

,ὔ « 

Διασύρει καὶ διαβάλλει τοὺς ἴκ- 
ι ς 3 “ Ἵ ι ΄ « ΄ 

τροὺς ὡς ἀμκϑεῖς, καὶ τοὺς διδόντας ὡς μμερολόγους. 

άτο Μὰ ΔΖ ὠλλ᾽ ὅπερ πάλαι.} Τὸ ἑξῆς, αλλ᾽ οὐκ ἔξε 
μοὶ Δία, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο κρώτισόν ἐπεν, ὅπερ πάλαι παρεσκευαζο μην» 

κατακλῖνγαι αὐτόν. 

ν. 402 “Ὥσπερ τοπρότερον] 
ΨΜεγϑιιπι, αἱ }πἰδίο Ρϑ άπ) ητι-- 
ΤΏΟΤΟ ἀερίμα αὴ » 50|{4}08 τ11}-- 
ἰανὶὶ έολ. Μδομίζοίιια,, ὡς τὸ 
πρότερον. ῬΟΞ5868 οἰΐᾶπι, ὥσπερ 
πρότερον" 864 πηλ}π| 5ΠΙΏ]Ϊ 
ΠΡ Ἰπάϊοιπα. δο4αι. [Ιῃ Ὁ. 
Ὁ. ἕνέ γε τῷ τρόπῳ] με 
τινε ΣΩ͂Ν οἱ νοῦϑιι Ρτοχῖ- 

τὺ, Νὴ τὸν οὐρανὸν ] διὰ τὸ 

λα υπῶθες τοῦ οὐρανοῦ τοῦτον 
μινυσε πρὸς τὸ τυῷλός. Ταπὶ 

ε 3 « ’ « ἈΝ). 

ῬΟΥΤΟ, τὸς] μάτην. (ὃς ἔκ 
Φ 5 , 

εἰς ἐὐε- 

ν. άιο Παρεσκευαζομοήν ] 

Ὠ,κονομούμην᾽ Ὁ. Ὁ Ὁ. εἴ Κα» 
τωκλ νεῖν} καταϑήσειν. ᾽᾿Ασκλη- 

, πιοῦ ] τὸν γαύν. 

ϑολιοίἑα δέον ἀθβονί ρθη 1 1π Νῴ" 
αἀάϊιαν ἴῃ Ο. Ὁ. ἡκμοῶς. 

48 Οὐκ ἀληϑῶς] (ΟἸΔ41185. 

1,. βο5 Ἅπιιή. ὁ. 1τττι. Ρ. 14. 
ΡοΒἱε18 ϑολοίμαξίαθ ΝΟΥ Ὀ15 51}- 

}1οι: φιοώ »οϑίγεπιεπ; (οὐκ 
ἀληϑῶς) εἰέασν ἐπέοργοσαΐξδο 
δογίφοπαίοπν: 4αϊά οα586. μᾶ- 
μϑαΐ, οὐὖ' 1ἴ4 50Υ101 νεὶιξ, 
ΡΓΟΥΒ115, ἰσηογο. Ρταοθίογθα: 

αὐδὲ 7οόγβαῖν ρ7Ὸ οὐκ ὠληϑὼς 
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ῖ Ἔγω, κωτοακλινεῖν αὐτὸν εἰς ᾿Ασκλήπιου, 
ἘΞ Κρωτιξὸν ἐς. Βλ. πολὺ μὲν οὖν, νὴ τοὺς Θεούς. 

Μή νυν διάτριβ᾽, ἀλλ᾽ ἄνυε πρόττων ἕν γέ τι. 
Χρ. Καὶ δὴ βαδίζω. Βλ. σπεῦδε νυν. Χρ. τοῦτ᾽ αὐτὸ δρῶ, 

ΑΟΤΌΚ ΒΕΟΟΝΟΌΙ 50ΟΕΝΑ ΟὔΛΑΛΑΤΑ. 

Τρίμετροι ᾿Ιαμιβιποί. 

5 Α ,ὔ ἥ , ’ 

Πε.᾿Ὡ, ὅϑέθμον ἔργον, κοῤνόσιον, καὶ παράνομον 415 

-Ὁ- "Ὁ Ω 30, Α 5» 

ἀιά Σπεῦϑδέ νυν] Τοῦτο τὸ νῦν καϑ ὁμαλισμὸν ἀναγνωςέον, 
φ.᾿ ὃ Ἄ υ 4 - ᾿ ΕῚ ὰ 

ἐν εἰῃ ἀντὶ τοῦ δή. ἐγκλίνεται γὰρ ἀεὶ, καὶ βραχύ ἐσε, φω- 
, ’ » γ 

νήεντος ἐπι(ῥεροκμένου " ὡς τὸ, 
Σ , ΓΝ, ᾿ φυϑΝ Ε - 2 
ἐγὼ νῦν ἑξως. Ἀὰχε μὲν ὡς κυρεῖς ξχωνς 

, 
παρὰ ἤρ Σοφοκλεῖ. , δέ “ ᾿ ᾿ πλϑτα δὴ ΒΝ 

το ὴν γε νυν τὸ περίισπώξνον ἐπερθήμνα ξσέ 
" Α 5 - 

χρονικὸν, καὶ μακρὸν ἀεὶ εὑρίσκεται" διὸ καὶ περισπᾶται. 
5» ἢ ΒΈΠ 

4ι5 Ὦ ϑερμιὸν ἔρον.] Κορωνὶς ἑτέρα διμοία" οἱ δὲ σέχοιν 

ν. 4τ Μη νυν] Ο. ὉῸῸ. 

Μὴ νῦν᾽ οἱ 5ίαίη, σπεῦδε 
νῦν, 115 σοΐϊογιθὰ5 ΟτΥδη-- 
ΠλΑΙΙΟΙΒ : ΘΧΒΡΟΠΙΐ ἀπίθπι, Μὴ 
διώτριβε] μὴ βράδυνε. 

εν, 415 Θερμοὸν] Σπουδαῖον 
καὶ τολμηρόν. Ὁ. ὯὉ. Ριὸ 
οχίροιηλ νοοὺθ σἱΐ]ο86. 8011- 
Ῥίαμπι τορμηρὸν, εἰ ν. 416. 
Τολ κῶντες. ; . 

ἠοϑομέ ροίίμδ οὐκ ἀλλως ἸΠΙΟΥ 
1105 41105. ὅσο ἡπίάθηι σοη- 
ΒΟΡῚ ΠΟΙ πὶ, τοῦ πὶ ϑοζοήζα-- 
“ϑέθη Ὑποηονὸ στ ἄοαμι ἐτὸς Ἰά δι 
6886, αὐοα ἐτῶς σοπίν δοίη 

ΟΧ ἐτεῶς" ἐτεὸν δὐιΐδηι, ργδ6- 
δεν πη ρα Ἰομᾶ5 8ὺ Το 68, 

εδἱ ὠληϑέε᾽. διέας ἐτῶς ἴὰ 
1ρ80 ᾿οο Ζ΄1τ͵]δἰορλαπβ νουϑὰ 
ἀοάϊ!. Οὔείοσιιη. Ρ] απο διπΐ 
Δ] 16 πᾶ, {πιᾶ6 Ὑ}ν Ἰ)οοίτ8 46-- 
ψΟΥΒ5 δι] ΟΠ] δ. ΠΟ Π ΘΠ ΒΙ1ΠῚΠῚ1 
Ῥορμ οὶ σεν βδιϑηι 101 (115-- 
ΡῬαίαϊ : πολ δοῖέ απ τεζεδὲ γ-- 
Ῥογίαίτ μοὸ τὴν. πὲ μιὰ τόν" 
414 51 παδώπδιῃ ὁ αἢ πιδη1- 
οδία σαίτο, εἰ Ιοσπῖὰ Ἰοῆποη- 
αἰ μὰν αἰσὰδ ὁδάθιηι ρυορίεγ-- 
εἃ το]οιοίατ ἢ ΑἹ γο5 δάϊνᾶ 
εϑι: “οεγολέμα παῦεῖ πὶ Ναὲ 
τὰν, 1ΠπΔ απ μεέτην ΠΟΙ ΘΏΤΙΒ 
τη θη ἀοβαη ἴῃ Ζποορληίο αρυὰ 
“Ἵτλοης Ὁ. 472. Ἐπ ταππρι ἀ6- 
ΒοΙ 1 μδὲ τήν- 

45 Παρὰὼ Σοᾷοκλεῖ) Αἰδα. 

Ἐ]ὰρ. ν. 87. 
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Τολμῶντε δρῶν αἰνθρωπαρίω κοκοδοείμονε. 
Τοῖς ποῖ; τί φεύγετον ; οὐ μενεῖτον ; Χο. Ἡρώκλεις. 

Πε. Ἐγώ γαρ ὑμῶς ἐξολὼ κακοὺς κακως" 
Τόλμημα γεὲρ τολμῶτον οὐκ ὠνὼσχετὸν, 

᾿Αλλ᾽ οἵον οὐδεὶς ἄλλος οὐδεπώποτε 
Οὔτε Θεὸς οὔτ᾽ ἄνθρωπος" ὡς 

Χο. Σὺ δ᾽ εἰ τίς; ὠχροὶ μὲν γαρ εἰνούί μοι 

420 
,ὔ 

οπολωλῶτον. 

δοκεῖς. 

“5 

Βλ.᾽ Ἴσως Ἐρινύς ἐξιν ἐκ τρωγωδίοως" 

» ς μ 3 ἌΜΑ , 2 ’ ἀδρρι ὡς οἱ προῴϑαντες, ἰαμβικοί εἶσε τρέμετρθε ἀχαταλήκτοι Ογ 92 ὧν 
πελευταῖος 

Ε ΠῚ ἊΝ 3 -ω «Ψ 
ἔχοι Τι5 διν οἰκαίον Οντειίσξεν τις. 

οἷς Ὁ ᾿ 
ἐπὶ τῷ τέλει κορωνές, 

415 Θερμιὸν ἔργον. 7 
γητὸν. 

ἡ Βλεφψέδημεον. 

ἀπ 

50 Παράδοξον, ἢ τολμηρὸν. ἢ) εὐκά 

ἢ Πενέω δὲ ἐντεῦϑεν παρελϑοῦσωα μώχεται πρὸς Χρεμούλον 

Ἴσως ᾿Ερεννύς ἐς. Ἷ ᾿Επισκώπτει 51 τὴν διὸ τῶν Ἔρω- 

“νύων Λισχύλον ῥπόϑωνώ: παρεισάγοντοιε δὲ μιετοὶ λαμπάδων δεινο- 
παϑοῦσαι, ὡς 52 Εὐριπίδης Γοργῶπες νερτέρων ἱέρειαι δειναὶ ϑεαί. 

ν. 417 Φεύγετον] Ἐ΄. Βα. 
. “ιωμιίαο οἱ δὲ. ΟἸεἶ, τί φεύ- 
γετ᾽. Οὐπι οοἰου δ, αὰ5 586- 
4αϊπναν, οομβρ να Ό. 100. 
η 4πὸ δά μἱενεῦτον «αἀάηίτι, 
προσκαροτερεῖτον. 
ΟΝ, 418 Γὼρ]ο Α οσπποί!5 
ἙΔα. ἀἸ55οη}} 5015 Ο. Ὁ. 
ἜἘγω μὲν ὑμᾶς" ἴὰ δοάομῃι, 
ἜἘξολῶ] ἐξολοϑρεύσω. ᾿Ανασχε- 
τὸν ] ὑπομμονητόν. ᾿Απολώλατον] 

ἐφϑάρητε. 

ν. 4:5 Ὡχρὰ ] Τοιοῦτοι γὰρ 
᾿οἷ πένητες" ἤᾶρο πὸη ἱπερίᾶ 
σ. 190. ΘΧρΠοαιῖο: ἵπηι ρους 
γον. 49ή. Γέ τοι] γώρ. Μα- 

νικὸν] ἀγριον. Τραγῳδιρὸν] δαι- 
μμονίκον. 

50 Παράδοξον] {ΠΠπὰ Παπὸ 
νούοπὶ διμξώαδ 1 Θερμοὸν 0 
Ῥτγοοοαϊ. Οὐ εὐκένητον 6χ-- 

Ῥοπαὶ ϑδολοί. γαϊϊουνοπι. ἀαθὶξ 
Λλγπιοῖ. Ρ. 447. ν. ὅ0. οἱ Ρ- 
458. ν. 4λ. ταύτῃ γοῦν τοὺς 
μὲν ταχεῖς ϑερμιοὺς λέγουσε, 
τοὺς δὲ βραδεῖς ψυχρούς" νἱάο 
δα ν. 5601. Παρελϑεῖν, παριέ- 
ναι, προέρχεσθαι. ἐπι 5 ΕΠ ΩΣ 
τούϊδνηο, αποά Ρ]αυΡ 5 6χ-- 
Ῥἢοαίασα 86] ἤηοίαη. Ρ. 96. 

51 Τὴν διὼ τῶν Ἔ. Α. ὑπόϑ.} 

ψιάο δϑεαμέορίμεν τὰ Τ1ι. ᾿α- 
πιοηϊά. “ἐοολγάϊ. 

ἐπὶ Εὐριπίδης} Οτεβί. ν. 96ι. 

τι ἀθ ΨΕΥΒι18., 41 ρΡοάθῖι5 
Ἰαροχαὶ, ἅππηο 1 ποτ οδὲ 
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Βλέπει γέ τοι μαινικόν τε καὶ τρωγῳδικόν.ἣ᾿ 

Χρ. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔχει γορ δῷδας. ΒΛ, 

Πε. Οἴεσϑε δὲ νόμο τίνω με; 

“Ὁ σὴ 
ἢ ἄλλως. 

,’ 

πάϑων" 

λον ἀρμόττει. 

οὐκοὺν κλωύ- 

σεται. 425 

Χρ, πανδοκεύτριων, 

εἰώϑασιν οἱ τραγῳδοὴ ᾿Ερωνύας εἰσφέρειν μετὰ λαμ- 

καὶ γῶρ τὰ ὠποτρύπαια τῶν φαντασμάτων ᾿γρωγῳδοῖς “ἄλ- 

424 Βλέπει γέ τοι. Τὸ γέ τοι, 7 ἀντὶ τοῦ δὲ, ἢ ἀντὶ 

τοῦ γάρ" 
ποιῶν, ὡς ἐξετάζων εὡρήσεις. 

δ καὶ κρεῖττον. εὕρηται δὲ καὶ ἐν πολλοῖς τῶν λογο- 

4:4 Τραγῳδικόν. Θρηνῶδες, καὶ 55: οἷον ἐν ταῖς τράγῳ- 

δὐαὶς οἵ ποιηταὶ εἰσαγδεισι, 

4.5 ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔχει γὼρ δδας. Ἐπειδὴ πρροὸ τὸ σχῆμιᾳ 
3λϑε" 

αἱ Ἔρωννύες. τὸ 

καὶ γὰρ ἐν ταῖς τραγῳδίαις μιετοὸὶ λαμπάδων δέε εἰσήγοντο 
δὲ γὼρ ἀργὸν, ὡς ὑποτα χσόμιενον τῷ ἀλλά. 

ἀ 5 Οὐκοῦν κλαύσεται. 1 ᾿Αντὲ τοῦ οἰμώξεται, ὡς μὴ οὖσα 

πατρὶ ᾧύσιν Φοβερο, ἀλλὰ μιάτην ἀπατῶσα ἡ μμῶς. 

ν. 426 Πανδοκεύτριαν) Ο. 
ἨὉ. πανδοχεύτριαν) ξενοδόχιον" 
δὰ εδἰ δου θοπα] γαίο 50}10- 
γὶβ 8δόνὶ, ριυδείου. Οὐ αμημηηᾶ- 
ἀἰοούατι Ἰποπΐοη, 4π| Α(- 
δ ἀιαϊδοι! Ιεϑὸ85. οοπαϊαο- 
γιπΐ, δᾶερ6 ἃ ΠρΡγΑχῖϊ5. δὐ- 
ορίαΐα, Οομίτα πανδύκος οἱ παν- 
δοκεῖον α Μ58. Ραγν. ἴῃ ϑμέαα 

Αποίογια γοϑατατ, τ] Εά. 

Ῥγδθίοσεθαηΐ πανδόχος εἴ παν- 
δοχεῖον. Οὐϊάνην 15 ΓΑΥ 581 211} 
ΟΟΟΌΓΑΙ πανδοπκεύτριοι, ΤΠ ΜΠ 
δηθὰ “μομαθ ΟῚ ΠΊ}}1}18 
ἢοο ψοοαθ] τ ., 4πᾶη σαν- 
δοκεὺς, 5᾽δηαπηϊ 6586 δε 
τοὺ κ, καὶ οὐ διὼ τοὺ χ. Ἰάοφηι 
Ῥιδοοορίτιῃ οοὔομι δαοίοχθ 
ταῖοὶ ἴῃ ξενοδόπος. 

τοϊοϊοηδα5: ΤΓοργῶπες, ἐνέρων 
ἱέρειαι, δειναὶ ϑεαί. Νερτέρων 

΄ 

1811 ἃ1ππ44, ὰπιὶ νογδ8 16- 
ΟἰΙΟΠ5. ΤΟΥ ΡΤ οἰαίο. Ἶ 

δὅ Οὖν} Ἐοχίθ ψη0]1π8 
οἵαν. Ἠϊσο ρμευίημοσε ρμαΐδξ 
Αμδίο 75.) ἥτι86 ΒΟΡΊρδὶΐ ϑιοῖ-- 
ἄας ἴῃ Τραγῳδικόν᾽ 660 5θ0ι8 
εχΊϑίϊηιο. 

δή. Ἑξασήγοντο )] Ἐξ σήρκχοντο 
ϑιεἰαί. τὰ Τραγῳδία,, ἀὈὶ Ρ] αν, 
απδοάδι Βΐηο διηΐ Θχοεσυρία: 

Π1}1}] 1πίογεϑι, πίγο πιοῦὸ 
Βουιθαίαν : ϑολοίαδέαθ πγᾶ-- 
Πρᾶϊ βιπιῃ) εἰσήγοντο" ῬΔᾺ]Ὸ 
δηΐο: οὗ ποιηταὶ εἰσάγουσι" 
ᾳποά ΤγΘαΆ ΘΗ 1551 11; Π8}} 
συρά βαργα αἰχιῖ, Ἔρεννύας 
εἰσφέρειν, νλϊῖο ᾿]πτ8 οβί 
ϑιἰαῖαπι. Μοχ ἄθαϊ τῷ ἀλ- 
λὰ Ργῖο στοῦ οπμηΐπμι αἀ. 

55. ᾿Αντὲ τοῦ κώπηλιν 51πὸ 

114 ἴογσο πχαίαίίομα ἀ65011- 
Ρϑ1δ διεεδείαβ. πὰ Πανδοπκεύτρια, 
οἱ ρμοδίογϊοσομθη μᾶχίθμη. 11 
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Ἢ λεκιϑόπωλιν᾽ οὐ γοὶρ ὧν τοσουτονὶ 
Ἐνέκοωγες ἡμῖν οὐδὲν ἡδικημένη. ( 

Πε. 

ἄρ Πανδοκεύτοιαν. } 8.9 

σϑαι πώντας. 

πηλὸς δὲ ὃ οἶνος" 

αὐτῇ ἔχουσα τὸν πηλόν. 

427 Ἢ λεκιϑόπωλ)ν.] 

ὠόπωλιν" λέκιϑος δὲ Ἀὐ ρίαν τὸ 
κεύδεσϑαι. 

ὅϑεν καὶ ἄμπελος, οἱονεὶ ἔμπηλος οὐσα, ἡ 

"λλήϑες; οὐ γοὶρ δεινότωτω δεδοοώκωτον, 

- ᾿ ΓΑΕ - , 
᾿Αντὲ τοῦ καπηλιν» ὠπὸ τοῦ θέχε- 

ΠΝ μμ δὲ κάπηλες παρὰ τὸ κοωκύνειν τὸν πηλόν" 
᾿ 

ἐν» 

3 ι -Ὁ- 3. ὦ 

Δπὸ τοῦ χρυσίῶντος 50 τοῦ ὠοῦ, 
ξανϑὸν τοῦ ὠοῦ, διὸ τὸ τῷ λέπεε 

ἔς δὲ καὶ εἶδος ὀσπρίου, ὃ κολεῖζαι πέσον, ὅτε ἐν, 

Πίσαᾳ τῆς Ἤλιδος ,"ατακόρως φύεται, διὼ τὸ ἐοικέναι τὴν ̓ ιροιοὶν 
λεκίϑῳ ὡοῦ. ἀπὸ μέρους οὖν τὴν ὁσπριόπωλεν δηλοῖ. καὶ 27 ἐν 

Λυσιςράτῃ ὃ 

Νὴ ΔΖ ἐγωγ᾽ οὖν ἀνδρα κομήτην Φυλαρχοῦντ᾽ εἶδον ἐφ᾽ ἵππου 
Εἰς τὸν χαλκοῦν ἐκβ βαλλόμεενον πῖλον» λέκιϑην παρὼ γραῦς... 

Υ. 427 Λεκιϑόπωλν) ΟΠ) Ὸ. 

λεκυϑόύπολιν. τηὰηιι5 οἠηθηία- 
ἰὐτὶχ ὁ 1 ὦ ΨοΥ τ, Ααἀ)ροία 
ΤΠ! Ρργοαίτο δαὶ 1. πιοάπιη 

οδί δουιρίδ, τιΐ ἀἸβοου 6 ΓῸ ΠῸῚ 
Ἰοθαΐ,, τιΐντιπι θσπριοπῶλες 511, 
8 Π]ΘΠΔ0530 ὀσπριοπῶλησαν ῬΥῸ 
ὀσπριοπωλήσασαν. ΜΟΧ, τοσου- 

ἫΝ μέγα. 

. Ὧ28 Ἐνέκραγες}) “Ὁ. ΠΟ. 
ἀνδρείων σα πὶ ἴ6}1 ὁΧρ]οα.- 
ἰϊοηθ, ἐλοιδόρειε, ὦ ὥσπερ αἷ κύ- 

γεὲς ποιοῦσι. ΔΛοοοπίι νἱ]αϊῃ 
Ῥγοάῖ: δου δεπάήτιη δηΐμ ἤπο- 
γαΐ ἐκεκράγεις, ποῖ ἰο]ΟΥΔΥῚ 
αποάαπιπιοάο ροϊμββεῖ : 564 
π1}}}} οογίϊι5. Ἰοοίϊομθ, ααᾶδ 
ναϊσαίαν. 

ν. 4290 ᾿Αληϑες:} Αἀβον- 
Ρίπ μάθε Ὁ. 9). ᾿Αλη- 
ϑῶς τοῦτο λέγεις" ἐσὲ δὲ τοῦτο 

εἰρωνεεόν. 

᾿Καπηλές, Οὐ δίηθιη- νοοἱ5 ἄμο- 

πελὸος πῸμ ἀἰβϑδι πι] θα. {γ461]-- 
41 Αὐγπιοί. ν. 806. γ. ὅ7. ὉΒὶ 
ἀο]εμα ῬΑΓΙΦΆΙΑ, ὨΘΒΆΏ8, ῇ 

ἔχουσα ἑαυτῇ τὸν πηλὸν, 

41 οἀαίιν, 7 μή ἔχουσα. 

586 Τοῦ ὧο5}}ἢ ἴπ Βάμ, 85- 

[1 τοῦ πο τηϊπτ8 μ1Ὸὺ π6- 
ΟΘΒΒΆΤΤ ΙΗ], αιιδι 1ῃ 60,. αἰοά 
ΒΟ]ΌΠ ἐμ, τὸ ̓ξανϑὸν τοῦ ὠοῦ, 

ψΕὶ τὸ τοῦ ὧον ὠχρὸν, τιῖ οἴ 
αριιὰ ϑδολοῤαδίει, 1 ΟΣ ρ 818 
Ἰ ποϊλποὶ. 1)6 πἰίνδαπο λεκᾷ 
ϑου ροϊίεϑβίαίε νἱάο Ζ᾽ο66ι Οε-- 
οοη. ΗΙρρόον. Πογαμι μη] η1-- 
τ 8 Πη| ραγίθηι, οοίοχ β γ6] π6-- 
αἸθοι 15, Υ0] τπ 80 πῦτὸ πὸμ 
ΤΘΡΟΡ 5, Τοχίοο διιζώας ἴπ- 
ΒοΡ αἱ. 

57 Ἐν Λυσισρατῃ  Ν.. 50:. 
Ηδεο 1πᾶ4δ πιεί] οδιιβα ΟΟΥ- 
τΊσοπάα ἀαχὶ: π᾿ ΡῬΥΪΟΥΡτι5 
δα Ε4α. Ἰοσεβθαῖαν νὴ τὸν 
ΔΩ ἔγωγ᾽ οὖν, αιυοά τὸν γεὶϊϊ- 
ΠΘΡῚ ποαῦϊῖ, πἰϑὶ οὖν ἀΡ]606- 

ἐν 
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Ζητοῦντες ἐκ πάσης με χῶρος ἐκβαλεῖν; 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥῪΣ 
Ω 

430 
Χρ. Οὐκοῦν ὑπόλοιπόν σοι τὸ ββάφοσθφον γίνεται. 

᾿Αλλ᾽ ἥτις εἰ, λέγειν ἐχρῆν αὐτίκα μάλα, 
Πε. Ἢ σφῷ “ποιήσω τήμερον δοῦναι δίκην, 

ἀπ  Σἃ βάραϑρον. Χάσμια τὶ Φρεατῶδες καὶ σκοτεινὸν ἐν 
Ἄττινῇ 5 

τούτῳ ὑπῆρχον 5ὅ ὀγκένοι, οἱ μὲν ἄνω, οἱ δὲ κάτω. 

ἐν ᾧ τοὺς κακούργους ἐβαιλον. ἐν δὲ τῷ χάσμιατε 

ἐνταῦϑα τὸν 

Φρύγα τὸν τῆς Μητρὸς τῶν ϑεῶν ἐνέβαλλ. ον. ὡς μεμηνότα, ἐπειδὴ 

προέλεγεν, ὅτι ἔρχεται " Μήτηρ εἰς ἐπεῤήτησεν τῆς Κόρης. 

ϑεὸς ὀργισϑεῖσα 29 ἀποιρπίας ἔπεμψε τῇ χώρᾳ" 
ἡ δὲ 

καὶ γνόντες τὴν 

αἰτίαν διὰ χρησμῶν, τὸ μὲν χάσμα Ξατ ἔχωσαν» τὴν δὲ ϑεὸν 

ἕλεων ταῖς ϑυσίαις ἐποίησαν. 

5.5 Καπηλές.} Κάπγλες προπαροξυτόνως ἡ τὸν οἶνον πίο 

ν. 423: Σοὶ τὰ β.7 Ἤϊππο 
ψογρουι ογάϊηθιη 44, {ε- 
ποηΐ: (. 9. τὸ βάραϑρον 

σοὶ γίνεται" ἀμπθιῖο5, πἴου ἃ}- 
ἸΟΤῚ 811 Ῥυδοροποηάπ5. [181- 
ἄεπι: τὸ βώραϑρον) ὃ ἄδης" 
δαὶ ΟΠ τ βία. 

ν. 432 Ἐχρῆν αὐτίκα} ΕἘἸο- 

τοηΐδ δά. 5βθοιίαε 29. 
επί. ΒΟ. Ο. εἰ Α. 1πἴεγβο- 
τημὶ, ἐχρῆν σ᾽ αὐτίκα. ἴπ Α. 

ῬΆ. “ιωιν. 15. ναί. ἀθοϑὶ ργο- 
ΠΟΙΏΘη Παιιὰ απ ποοοβϑᾶς- 
γσπι; ααιθι5. ἀπ (Ὁ, 1). 
δαἀδθηϊαίην , ΟΧΡΟΠΡΟΠΘΉΠΙ 
δεπβοῖ. [π θοάοπη) βουῖρίο 11- 
Ῥγο, ᾿Αλ:λ᾽ εἶ τις εἶ" ἀο 4υο, 
51 ἴπ νοϊπβίϊουῦτι5. τποῖηγ- 
τΪ8. 1πνοηϊαίτιν, ΘΟΡΙΓΩΣῚ Ροῖ- 
ἐδι. Αὐτίκα μέλι) ἤγουν, λ ἐν 

συντόμως. 

χὶβ; Φιλαρχοῦντα, οἱ ἐφ᾽ ἵππῳ" 
«“ποά ἰδμιθὴ ΤΠ Π48ὶ Ροτεΐδ- 
βοί, ΟἸ]αΠ51 Ζθογιπογῖμα ΤῈ 

«“1εἰέαῃ. “.Ή. ἐκ ὅρ. ἐπὶ ἵππῳ 

εομίτα δῖϑϑ, πιπίαχ νοϊαενιί 

πῃ ἐφ᾽ ἵππων. 

58 Ὀγκένοι} Ἐδ[6 111 Α-- 
ϑέογιιν., 40ᾶ6 10 ᾶ0 ψΟΟ0Θ 
δριιά ϑδιέύία ην, Ἰοστι τιν, ΠΙΠῸ 
6888 ἀορχοιηΐα: ἴῃ Βάραϑρον 
ν ΓΟ ϑομοίιοι 1πίθσγι πὶ 60 Π1- 
Ῥαᾶγοί: δαὶ 27. 7 αἰο8. δὰ Παν- 
»οον.Ῥ. ὅ0ο. 1ὴ6 ἀγκπίνοις 6 
χετιοἱγυὴδ 1 τι ΓΟΘΠ6 ΟἹ 558 710 

.1)12 Οὐατιρ 5. 
80 ᾿Ακαρπίας 1 Λιμδέογι8 

δαποίανι : γιείδιι5 δο γέμει, 
ὠπκαρπίον ἐπέπεμιψε. Οὐοηΐοδηϊ 

ΒΕ 1118 ΨΕΥΡΟ 5] ρΡ]166: βιη- 
δ. ΓΟ 1 ΠΟΠΙΪΠ6 ποη ἔ16 
Δαπίπιη, 564. 5ἰδί1 πη εἰ18}} 
ϑμεϊεία5. ἀπΏ ΒΟ διὸ χρησμοῦ" 
τπὐἰσπηαπὸ γϑοίπι8: π6Ὸ δἰ ἴα 
ἴη Μητραγύρτης. ὉΡῚ δδάοπι 
1π Ῥαγδί γα οοΠ]οοἱ! ΡΠ ν- 
5185), ΕΧ ἀϊνουβιθ Δ ΠΊ6} δτι- 
οἰουθυβ, ἰδίου ἃ ΠΑΥΥΔΙΌΓ: 
λοιμοῦ δὲ (λέμοῦ ροίπ5, ηπὶ 
βοαυαϊίαν ὠκαρπέαν) γενομένου. 
ἔλαβαν χρησμιὸν, ἱλάσασϑαι τὸν 
πεί(ῥονευ μένον. 

θο Γυνὴ [π ΕἸ. πιπράσκου- 

σα δηλοῖ ἀπὸ τοῦ οἷο. [Ιμηΐον- 
Ῥαπχογιηὶ Β. οἱ , πιπράᾶ- 
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᾿Ανϑ᾽ ὧν ἐμὲ ζητεῖτον. ἐνθένδ᾽ ἀφανίσαι, 
Βλ. "Αρ' ἐξὶν ἡ καπηλὶς ἡ 435 

᾽ 

κ τῶν γειτόνων. 

Ἢ ταῖς κοτύλαις αεί “Με διαλυμαίνεται; 
Πε. Πενία μὲν οὖν, ἢ σῴῷν ξυνοικὼ πόλλ᾽ ἕτή. 

πράσκουσα θο γυνῆ, ἀπὸ τοῦ καπεύνειν δ᾽ ἐςσι δυλοῦν. τὸν πηλὸν, 

τοι τὸν οἶνον " 

Ῥετὶς τῆς καπήλεως. Ἂ 

καπηλὲς δὲ ὀξυτόνως ὑποκοριφικῶς, ἡ ταὐτῆς ὑπη- 

450 Ἣ ταῖς κοτύλαις. } ᾿Αντὲ τοῦ παρακλ, ἑπτοντοί μιε ταῖς 

κοτύλαις" τες, φησὶ, μιικρομιετροῦσά μὴ βλάπτει" οἷον θ1 ταῖς 

Διεταίρο ραῖς τῶν μέτρων ἀπατῶσά ΜΞ: Ἢ μετὰ ὕδατος μειγνύουσα 

δὶ δωσιν" ὡς ἰσοῦ Βλεψεδημεου πεπωρπόν ος καὶ δεδωκότος ἀργύριυν- 

κοτύλη δέ ἐςσιν εἶδος μέτρου, ὃ λέγομεν ἡμεῖς ἡ μἰξέςον. 

ν. 434 Ἐνϑένδ᾽ 7 Ῥυϊπιθιῃ 
δΧ βραί1ο ἰηΐον 9 οἱ δ᾽ ποῦ 
4114 ν᾿ ἀεῖαν [ὰ15586. Ὁ. ΩῸ. 
δουιρίαγχα: 80ἀ Ἰ1ἴο}18 ονδῃ]- 

415 ΤΘΟΘΠΙΙΟΣ Δ Πι1ι5. ΞΠΡΡΟ- 

581 ἐνθάδ, αᾳποᾶ εἶδ δὺ- 
δυσάαμι ΠΟ διῖ, ἃ ρυϊϑίηια 
Ἰδοιιομα μΔ}}}} δὲ, οἷν ἀϊ- 
Ξιθάϊαπηιν. ( 

ν. ἀόῦἠ᾽ἈἫ ΡΜε7 Ῥτοποιποπ 
οὐἵντν Ο. 1). Ἰ4εβὸ νεῦξὰ 

14}15 αὐἀάτίαν οχρίϊοαίϊο: 

μέτροις ἐν οἷς πιπράσκει τὸν οἷ- 
νον ὠμιοῖ. Μοάο: ἡ καπηλις) 

ἡ οἰνοπῶλες. 

ν. 457 Σφῷν] Ο. Ν. σφῶϊν, 

δηΐίαιιο βου θη] ον: ) Ὁ. 
σφῶν. 41101 ἰᾳῃιθη Αἰἰΐον; νἱστ 
46 δά ν. δ4. 218. 467. 1410 
δηΐθ σφῷ οπποίας 44, 51 2. 
(εἰ. ἘΧΟερου 5, οἱ δοοραϊξ 
σ. 9)ζΌ. νεϊφηϊ βᾶπὸ Οτδη- 
τιδίϊοὶ 1οία ΒΆΡΒΟΥΙΡΙ : ο5Ὸ 

ταὶ θη) νοἰτιϑίαχῃ 56 αἱ τη8-- 

11. ἴῃ Ο. 1) Ὁ. δαάϊιηπι 

ἸΠΐΟΥ νεύϑιιβ δὰ Πενία κμεὲν 
οὖν 1 Οὐκ εἰκκὲ ἣν λέγετε" 

απο σομπηοάθ [δοὶϊὶ δα ἀε- 

τοῖς 

οαγαπ απ νἱπὶ ρδΡ᾿ ΟΠ] ΔΤΤΙΠλ 
μεὲν οὖν. 

σκουσα. δηλοῖ εἰς. Αμδέογιδ πες 
πράσκουσα δηλοῖ" ἀπὸ τοῦ" Ὧνι}-- 

Ἰπιι5. αδὲ ρυϑιϊ δηλοῖ οὐ]ρᾶ 
ΠΙΡΥΔΥΙ πδίμπιτι : ΟΕ] 118. 1. γὶπ 
δῖ 60 οομἤαθηςιι5. 5ιΡ00ο- 
801 γυνὴ, 4τ1ὰ 5ἷο ΡΙαπο 16- 
δοραίτσ τὼ Ο. Ὁ). Ὁ. Ργο τε- 
λοῦν ργαθοράεμίπμ Ει 44, δὸ- 
λοῦν ΟΡ ΠΏ. οομη)οοογαΐ ΑἸέ-- 
δί6γμ8.,, ἀποὰ γονόοᾶσθ ΠῸᾺ 

ἀιιθιίανι: Πἰγπιαὶ Ο. 9Ὸ. τὰ 
πιὸ πἀπᾶ ἰαηίττη ᾿ἰΐογὰ Ὑ1118-- 
ἰᾳὰ δηλοῦν. Δολοῦν 

ι 5» τὸν Οἶνον 

οδὲ ἀρὰ Ζμεοζαηι. τὸ ἔρια 

Ῥοΐ. ΝΊ, τῦρ9. βαφὴ γνησία, 
ἀλλ᾽ οὐ δεδολωμεένη «“«“εἰίαιι. ἀθ 
Απι. οὐ ἈὙ1) τς 4 

6ι Ταῖς μεταφοραῖς) ΝΌΠΟ 
80] οἰ δ αι, αοα αἰτατια}-- 
ἀο ραΐαν!, ἤοπ νἱάοίῃν: 11-- 
16} }} }5ὸ τποϑαγαγ ἢ 5 [0185 
1] ηλαϊδίο ποθ: 1{Π18ὰ στ θοη8 
ΒΙορϑιἀ θαι πη) ΤΠ] ΠΟΤ. ΡΧῸ 
ΤῊΔ]ΟΤΘ. ππθηϑαχσα 5.0} 16 40 
ἀεροροχαῖ. 
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Βλ. "Ανωξ᾿ '᾿Απολλον, “καὶ Θεοὶ, ποῖ τὶς φύγοι; 
Χρ, Οὗτος, τί. δρᾷς; ὦ ῶ δειλότ τῶτον σὺ ϑηρίον, 

Οὐ παραμενεῖς Βλ, ἥκιξα “ποντων. Χρ. οὐ με- 

γεῖς; 440 
᾽Αλλ᾽ ἄνδρε, δύο γυναῖκα Φεύγομεν μίαν; 

Ἐλ. Πενίω γάρ ἐπιν. ὦ πόνηρ᾽, ἧς οὐδαμοῦ 
Οὐδὲν πέφυκε ζῶον ἐξωλέξερον. 

Χο. 

ἠἀ28 "Αναξ ᾿Απολλον.] 

ξίχοικον καὶ χὶ 
ὡς πατρῷον ϑεόν. 

Στῆϑ᾽, ἀντιβολὼ σε, ςῆ9,. Βλ. μὰ Δί᾽, ἐγὼ μὲν οὗ. 

3 ᾿ 5 , , ε 5 

Ιδίως τὸν ι᾿Απόλλωνα, ἤτοι ὡς ἐλε- 
᾿ ᾿ ὃ , -" - Ἂ 

χρησίμους παρέχοντα πρὸς ἀποτροπήν τῶν δεινῶν, ἢ 

ἀή0 Ἥκεξα πάντων. “Ὥσπερ φαμεὲν μίλια πάντων, καί 

ἐς, τὸ μάλιςα ἐπίτασις 
5 Ψ ς 

ἐσιν ἀπαγόύρευσις ὑπερϑετική. 

ν. 4238 Ποῖ τὶς φύγοι: Με- 
το σἱπν Δα} δήγραούσιιδ ἴὰ 
Ἐ.. ποῖ τὶς οὖν Φύγοι; δοᾷαιη- 
ἰὰν ὰἀ. επ. “ωπέ. εἰ Β. Οἐεί. 
ἴῃ οδίου!8 αδοδί οὖν, ῥτοθ μία 
σ. Ὁ. 1η ἐσάρῃη, ιοά 58-- 
ῬΓᾶ ἰαθο νονϑιτα ἁη Τα} 
ΤΕΡΟΥῚ, ΠΟΙ οβὲ ῬΆΙΩΝ ΘΠ - 

Θαμ: “Παρεπιγραφή" ὅτι ἡ πε- 

νίω ἐσὶν. ἀκούσας ὅτι ὁ Βλεψέ- 

δῆμος ἔφευγε" οΣμριηδὶ ἀεβροὶ 
χηα]6 τἰογαίαπι: ὅτε. 

ν. ἄφι Φεύγομεν) 804 Β. 
Οεἰ. φεύγοιμεεν. Ο. Ὁ Ὁ. φεύ- 
οὐλὴν 

ν. 445 Οὐδαμοῦ)] Οοπβρὶ- 
γταπὶ Β4α. 1ὼ ὦ. ΌΌ. ἰἀιπθη 
οὐδαμῶς. ϑδέορλαμμα τὸ Ἢ, 
Πο τάν ἡθι τ αῦρο,.. Ἀν 
οπῦπ οϑνιέδρο μὴ υτιϑα τι τὰ 
ες ἱπιοίαμο αὐξογγὶ ΒΟΥΓΡΊ: 
ζεθξ σιιῖδ υ7ογέα586 515 0 6117: 
γε ρογιθηιαμε7η οὐ δαμεοῦ " γ108 ἀ1- 
οδθμιβ ορρογίμμϊοῦο ἴοοο.:. 
Ῥονγτὸ Ὁ. 0. οχρομῖΐ πό- 
νηρε (11ὰ βουιρίαμα. Ἰηΐορ 76) 

Ά "»Ὁ 

οὐδώμοως 

ὑπερϑετιπὴ» οὕτω καὶ ἥκιξα πάντων, καί 

γεωργέ. ᾿Ἐξωλέσερον ὁλεϑριώς- 
τερῶν- 

ν. ἀἀά Σε] Ῥχγοποπῖοπ π16-- 
ἰγο πϑοαββαυ 1}. Ομ 811 σ. 
1.0. 

ν. 45 Δεινότατον ] ΤΊ 
ΑΡεδί, τἷἰὖ αιυμοφαδ ῃ]πΐδη-- 
ἄπ οοηβοᾶμι: ΠΟα 6. ἰδ 6 
ῬΓΟΥΒΙ5. Δάβρου πον δειλότατον 
οχ Ο. 90. Εχροοίδηάπαηι 8, 

θ.2 Ἢ μᾶλλον εἷς. 1 Ῥγὸο 
ἷ8. δμξάκς ἴῃ Ἐξωλέξερον, ἢ 
χεῖρον. 

05. Θ. ἐν πρώτῳ} ΟΟ. 29. ἘΡῚ 
ψνιάὰε 05. "2 αδϑοί. ϑιειάσα 

αὐ 46. Οὐγηΐοὶ ποβίσι οἕ 
“  μεογώϊα 8. Ἰοσαιη ΡΓΟ ΑΕ, 

04 Ἔρημιος] ΕχοοΡρϑιῖ, φαιοᾷ 
ἃ Κιδέογο ΟΝ 8 Δαν ΘΓΒ118), 

ομἰάας ἴθ ὟΝ. Οἰμ8515., δ σή- 
μιαίνει τὴν γῆν. Τα θ πηι ἴοχε 

ἴῃ “ηγηιοίορο, 868 ἃΡ γθοεη-- 
ἰογο τπᾶμιι δαἀ]θοία, 1μ ὟΥ. 
᾿Ερημιία. 
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Χρ. Καὶ μὴν λέγω, δεινότοωτον ἔργον σωρα πολὺ 443 

Ἔργων ἁπάντων ἐργασόμεϑ᾽, εἰ τὸν Θεὸν 
Ἔρημον ὠπολιπόντε πο; ζευξούμεϑαω, 
Τηνδὶ δεδιότε, μηδὲ διωμαχούμεϑα. 

Ὀλ. 
- "᾿ ΄ ΄ 

Ποίοισιν ὅπλοις, ἢ δυνώμει πεποιθότες: 
» ν 2 , 9 

Ποῖον γάρ οὐ ϑωρακα, ποίαν δ᾽ ἀσπίδα, 450 

ἠἀλῷ Ἐξωλέςερον. ᾿Απολέσϑαι ὀφοῖλον, ἢ ἐξολοϑρευτεκώτε- 

θοὸν, 02 ͵ 
- ͵ 

μᾶλλον ἐξολέσαε δυνάμενον. 

ἠῤδ Παρὼ πολύ. ἹΚατὼ πολὺ, σφόδρα" ὡς παρὰ Οὅ Θου- 
κυδίδη ἐν πρώτῳ" καὲ ἐνίκησαν Κερκυραῖοι ποιραπολυ. 

ς - ““ Ε 
44) Ἔρημον.) θά Ἔρημεος κυρέως ἢ μμιονωϑεῖσα τῶν ἔνρι- 

᾿ "-" ᾿ ᾿ π᾿ - 2 

κούντων γῆ; παρὸ τὴν ἔραν. ὁ σημαένες τὴν γῆν. 

υ . 

4ἀλ4η ᾿Απολιπόντε ποι.}] Τὸ ποι ἐνταῦϑα οὐκ ἔξιν ἐρωτηματιεκον 3 

αὐἱϊά ρἴπτες ΝΙ5885, Ζογδηί. 
“απ βολπιπσὶ: παρὼ πολὺ οχ- 
ῬΟΠδΩ5 κατὸὰ, τἱ Ὁ, (855. 1 
Δ λιον ἀϊαϊϊδ Ἰοοο, φπϑιὰ ϑολο- 
ἐϊαϑίθβ Ῥοϑιῖ. 

ν. 447 Φευξούμεϑο  Φευ- 
ξούμεϑον 1᾿. Β. Οεί. ΒᾺ4. Ἐ. 
«]ωπὲ. ἀτιοὰ ταἰὖ τ ργ οι ποη 
5ιῖ.,. πι}]ὰ ἰδίηε οδὶ χαίϊο, 
4ὰγ6 ΤΟρἀ]θμλ8 ψϑίθυ 9 πὰ 
Ἰεοϊποποῖῃ,, οαμ 4π|ᾶ ΘΟΠ5}1- 
ταὶ Ὁ. 100. τοοῖ ἀερτανα- 
ἰᾳ5: - - - - Αἀἐπολιπόντε" 
(ευξόμεϑα. Ὅην δὶ, δεδιότε. 
μὴ δὲ εἴο. Διαμαχούμεϑα νο- 
ΤῸ ΘΧΡΟΠΙΐ ἐναντιωϑῶ μεν. 

γ. 449 Πεποιϑότε:] Ἐκ Εδ4. 
1ἰαὰ ἰοσαπὶ Α. ΕἸ. 2Ά. “μη-- 
κα, εἰ Β. Ογαΐξ. ἴῃ φοίοχ 5 
εδἱὶ πεποιϑύτε" ῬΥΙΟΥΊΡυ5 δὰ- 
γιηχι τθὸ Ὁ. 1) Ὁ. δποίονι- 
1.8; 10 41ὸ ἴδ]15. διἱ 56 Π8 1} 
ἐχρ!!οαπάιτηη τηξευρυ οἰδίϊο δο- 
ΟΕΒδΙῖ: μοχούμε3᾽ αὐτήν" (αὐὖ- 

σοῦ 

5) ἀσϑενεῖς γοὸρ ἐσμὲν πρὸς μά- 
χὴν ὑπὸ τῆς ἀδικίας. ἴῃ 1η1- 

110 ψουβ5. Οὔοεσεν 8015. Ατὲ- 
δίογιε8, 804 Ῥευροῦδηι, ΘΧΡΥῚ- 
ΠΙΪ 7118511. ᾿ 

ν. 4δο Ποίαν δ᾽ ἀσπίδα} 
Ιπἀαχὶῖὶ πὸ Ὁ. Ὁ Ὁ. πὶ ἴῃ 
τοι ποπάο δ᾽ γγὸ Ἐς αὐᾶπι 
δοοιίδα δαῃΐ Βα, ῥά, “ιν: 
αο οἱ δι. Οείεπίξ, βίδτγενα 
δάνευϑιβ Δ. σαὶ γε ααδθ οὈ- 
ἰοροχασ πὶ ΡΥ δορουΐθβ ἰδη-- 

πη ποίαν ἀσπίδα. ἘπποίδτΘ 71|- 
ναὶ τηϊογργοίαίιοηθβ ὦ, 9. 
Θώρακα!] ὅπλον. ᾿Ασπέδα] σκου- 

τάριον. ᾿ΓΕνέχυρον] σημάδεν. Ῥτῖ- 
ἨΔ ΨΟΟΙ ὅπλον ῬΓῸ ἐογίοῶ 
Ἰοοῖ5 ὁοποοῦϊ ἀοραοναῦ ἴῃ 
ΟἸοϑοαγῖο Μ. εἰ 1. τ. ϑὅι1ο 
ἀριιὰ “7αιεγεοίεαν ἴὰ Βιγαῖ. 
αἴσιιθ αἰϊοὸ85. ἀϑυγρδίαγ: τοὶ1- 
ἀιιαγ ἢ) ποπένα διισιὶ 72}: (απ- 
ϑίωπι, αὶ εχ Οἱ. Μ55. αἀ 
ὐρἰοίορμαμς ΡΊαΐατ ρῥτοΐοχξ 
᾿Ἐνέχυρον, σηκάθιον. 
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Οὐκ ἐνέχυρον τίϑησιν ἡ ἡ μιαρωτάώτη; ξ 
Χρ. 

ἀλλ᾽ ἀόρεσον " 

͵ λιφϑύγγον γράφεται. 

Θαῤῥει" μόνος γοὶρ δϑρὸς οἱ ὁ Θεὸς, ὃ ὁτι 

ἐπὶ μὲν γὰρ κψήσξως μόνον τὸ ποῖ διὰ τῆς 9 κοιὲ 
Δ μὸν Π γροιφόμδενον καὶ ἐπὶ σἄσεως 

καὶ πινήσεως τίθεται καὶ δῆλον ἐκ τοῦ. πὰ βῶ, πᾶ σῶς: 62 παρ᾽ 

Εὐριπίδη. 

σὰ πωράχρης ἦν ἐςιν. 

εἰ δέ πον καὶ διὰ διφϑόγγον εὕρηται ἐπὲ «σεως, κα- 

4δι Οὐκ ἐνέχυρον] 66 Δῆλον, ὡς οὗ μόνον ἐνέχυρα φασιν, 
3 " , 
αλλα καὶ ἐμέ υρον. Φαώεται, δὲ καὶ ἀπηγορευμένον εἶναι «ἢ 

ϑεῖναι τὰ ὅπλα ἐνέχυρα. Λέγει οὖν ὅτε αὕτη τῇ ἑαυτῆς βίᾳ 
] 

ἀναγκάζει παὶ τοὺς νόμους τος δ βου θεν τοὺς 2): ἐσπέσαντας, ὅπλα 

ἐνέχυρα “ἢ τιϑένκε" 

τῶν Ὄντων ἐν πολέμοις, εἶπεν ἐνέχυρον τέϑησιν. 
τέϑεικε, δεικνὺ: τὸ ἀεὶ οὕτω ταῦτα γδεσϑαι ἐν τίϑησι. καὶ οὐ 

δέον ἰγῶρ εἰπεῖν, ὅτι οὐ τιτρώσκει, ὡς ἐπὲ 

67 εἰκότως δὸ 

Ἂ 

τοῖς πένησιν" ἀεὶ γορ ἀποροῦντες ἐνέχυρα τιϑέασιν. 

4δ52 Τροπαῖον.] Οἱ παλαιοὶ ᾿Αττικοὶὲ 68 περισπῶσιν " 

65 Παρ᾽ Εὐριπίδη} ΗδομΡ. 

νυ. τρ οὶ ψιάο ϑδολοῖ. δὰ νυ. 
1075. Πῖίδοο ποὰ αἰ] 55: πηι|1ἃ 
ἰταάϊι 7 ομι. ας. ἴη Ὅποι. 

Θ6 Δῆλον ὡς εἴο.1] Ἐτπ5 [ογῚΐ 
“μαθο ορϑοιναίίο, 4π| Ρ Ατ- 
τἰοῖβ ἐνέχυρον 5115 τ|17Ἱ Πτ|ΠΊ6-- 
ΤῸ ἈΒΌΓΡΑΙῚ ποσαθαπὶ: Ζ΄ογη. 
ας. ἴῃ Ν. ϑδιελάία 5. οὐ αἴ πθ τ 
Ἰηνου : οὐ μόνον ἐνέχυρον 
φασὶν, ἀλλὼ καὶ ἐνέχυρα " οο- 
ἴεγα ποβίσι ϑϑολοζασέαθ ἴ16-- 
Ἰϊΐεν ἃΡ ὁοοάοιι εχϑουιρίδ. 

67 Εἰκότως) Ἠΐ4θ0 ῬᾶγιΠὶ 
ἀϊνεγεα ρυδορεῖ ᾿πᾶγδὸ 
Ὁ. Εἰκότως εἶπε τ- 
-. ὃ. ὡς οἵ πένητες διὰ παντὸς 

δανείζονται. 

θὃ Περισπῶσι ϑιμἑάας ἴπ 
Τρόπαια, προπερισπῶσι, οἷ Ρᾶ-- 
ΤΥ δέγπηιοῖ, Ρ. 709. ν. 10. 
Οείεγαῦ μᾶςο ἰαπίατη ρΎ]ογὰ 
5416 δα προπαροξύνουσιν [1ἃ-- 
Βοὶ ϑωξώωας: ἵπτὰ σχρὶχοσίιο- 

ι Ἢ 
και ὉΠ 

οὗ δὲ 

ποι δἀάϊαϊς, (τ|ὰ6 εἰ: ἡ πα- 
λαιὰ Ατϑὶς, 466 ἡ νέα᾽ 4υοᾷ 
ἃ" ΟἷἸπὶ 11 Ποϑὶυ 85. ΟΠ] 15 
τἄθηι οχίσίου, Ππαια βοῖος 
Οομίοι Ἰοσι5 ἴω ΤΒΘϑιορῆ. 

γοῦ. 

609 Ἢ τοῦτο] Απίο πὸ8 ἴῃ 
οὐθοῖ 5. Βα. Ἰοροβαίιν, παροὶ 
σφίσι τοῦτο, τ᾽] 56 Π58.5 πι}-"- 
᾿ιι5 οοπδίδί, αιθη ραν σα] 8 
τοὐάποϊα ΘΟ ΠΟΙ ΠΑ ΤΠΉΠ8 ; δῴτεί-. 

οἷα οκίδέϊηο, τπατπιῖ παγγα- 
ΤΌΣ ὑρο ΑΣΩΝΝΕ απαῤοσέαπιε ἐἶ- 
ἐμαί πιαρῖδ οὐν ἀσοθηξέιφ᾽ Οἵγ- 

ομπιζίεχο,, φώαπν ἤἄοὸ ;γο-: 

7ε»γέ. 

γο Ἔςε δὲ το. Τδθο 1{1- 
Δο ἴῃ οτὰ Ο, Ὁ. Ἰεσαμ- 
αν, 864 εὐπβιηο! θη 615 
τ οοΐα, αᾶ5 ποίαβ58. Ορϑυῦδθ 
ΠΟ 511. 

σι Δοιμοὸῦ 1 Οβέεμρεγᾶ- 
νἱ Αμδέεγο, τηᾶχὶπιθ ῬΤΟΡΤΙΕΥ͂ 
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Τροπαῖϊον νασήσαιτο, τῶν ταύτης τρόπων. 

Πε. Γρύζειν δὲ καὶ τολμᾶτον, ὦ καϑάρματε, 
Ἵ 

νεώτεροι, προπαροξύνούσιν, ὡς παρὸ τούτων τῷ Ποιητῇ ἐν Θεσκεῦ- 

Φοριαφούσαις ἢ 

Γυναῖκες οὐκ ἀρήξετ'- οὐ πολλὴν βοὴν 
Στήσεσϑε καὶ τροπαῖον: 

ἱκωὶ οωαι καὶ ἀναλογίαν τοῦτο μἄλλον παρὰ σφίσιν, 69 ἢ Ἵ τοῦ- 

το προφέρεσϑαι, ὡς ἀπὸ τοῦ τρίτη τὸ Φιδεσηθονς καὶ ἀπὸ τοῦ 

οὐρὲὶ τὸ οὐραῖον. 70 ἔξι δὲ τρόπαιον, δ ἐν ταῖς νίκαις οἱ πα- 

"λαιοὴ ἐποίουν, τοῖχον ἢ λέϑον ῥεέγαν ἱσάντες, καὶ γράφοντες ἐν 
τούτῳ, ἃ κατὸὶ τῶν ἀντιπάλων ἔργα δεδράπκασιν" ἐκαλεῖτο δὲ τρό- 

σαίον μὰ τὸ ἐπὶ τῇ τροπῇ τῶν ἐχϑρῶν γεγενῆσθαι. 

4ἀδά 5 

σει τὰν 

Μ) παϑάρματε. ] Καϑαρριατιο, ἐλέγοντο οἱ ἐπὶ παϑάρ- 

λοιμεοῦ τινὸς ἢ τένος ἑτέρας νόσου ϑυόμιενοι τοῖς ϑεοῖς. 

πουτὶ δὲ τὸ ἔϑος καὶ παρὰ Ῥωμαΐοις ἐπεκράτησε" λέγεται δὲ καὶ 

καϑαρισμεύς. 

453 ᾿Αναφήσαετο] Οὐαιῃ 
Ἰδεϊομθη, δχρεάϊίαπι ρῥγὸ- 
1Ιεοῖο., βιιρρϑάμαὶ ωϑιυζώας, 
Θ8ΠΊ ὕΟΡΟΠΟΤΟ πὸη 4υθιαν 
Αἰπεδέθιι5 ὧν «ἡσαιτο Ὑὴ ΔΘ ΌΤΙ 
ἴῃ ΡΥΪΠ}18 πεοιηθηίμ Δοοο 
ΡΥΟρθαμτ15. εηοβὲ ἐβθη πα: 
Ὠδάϊ6 50 5816 1}18Π| 1) Ρᾶ1-- 
«ἴοι ἤθη ἰΠῸ] Πα 8890, 81 81.- 
ΒΡΊΟΙΟ ᾿Π ΟΠ] ΓΔ Π8 6. ΟἸ} 5} 18 ΠῚ 
“ψοίουῖβ δα]πία. [ον εῖ, Ναπο 
τορι 1 ρα Ο. 9. 
οαποίασπι Βα, βουερίστδηι 
δαμυιηαπίῖ. Μόνη οδὲ, το- 
ΕΙΣ ν]Ω} Ροζοηήϊαϊοπι, 4ιϑπι 
Ῥαγίϊοιϊα ἂν οτδϊϊομὶ οὐμποῖ- 
11ὰῖ, τι ν. 462.,: βδθρο ἰᾶ-- 
ἀπδθη ἰιθος 1π οαδιι ΟἸΠ 50- 

ΟἾΟγΟ 54118 οοηβίαϊ. Ταΐοοχ 
οἰϊαπὶ, ο5886. ἔα π 55ϊ πα 
'σῆσαι εἰ ςήσασϑαι τροπαῖον “ 

αὐ 1π 110 1 οεϊ5 ἀρὰ δέού. 
θυ 10. ν. 28. φιοά ας 46- 
Ῥνῖπλε φυδάχαι: καν τάδε δρᾷς, 

ὀχδύως ςήσεις τρόπαιον καιτοὶ πε- 
νέκς" 8566 ποαὰ6 ἀναςῆσαε νεῖ 
ἀναςτήσασϑαι τρόπαιον ΟΡ Ϊπ10-- 
Ταιτῃ ΒΟΡΙΡ ΟΤΊΙ ΠῚ 118115 γοβρα]: 
Αμνρία. Ρ]ιοοη. ν. 575. Πρὸς 
ϑεῶν, τρόπαια πῶς ἀναφήσεις δὸ- 

ρύς: Ῥόχγο ἴῃ Ὁ. Ὸ. Τρό- 
παιον] νέκην- Τῶν αὐτῆς «πρό- 

πων} τῶν κακῶν ἐθῶν᾽ ἃ εἰς 

τοὺς ἔχοντας αὐτὴν ἐργάζεται. 

ν. 454 Καϑάρματε). Ο.1)Ὸ, 
καϑώφρίκατοι βλελύματα" εἵ 

πο 0511π|8 γρύζειν] ποσῶς φλέγ- 
πεσϑαι, ΡΥ φϑέγγεσϑαι. Ἐπ᾿ 
αὐτοφώρῳ εἰλημ μένω] φανερῶς 

ἐπ᾿ αὐτῇ τῇ κλεψίᾳ πρατηϑέν- 

τες, Και μων ΤΠ 6) ἼΟΥῚ5. δονὶ 
τοῖα] 1. διιπιὰ Ο]ἹΟΒΒΑ. 111} 
7). 2) γεοδηῖιι. 

2 δὰ , δι ΤΙ 
ἢ τινος ἑτέρας νοσου" 100 811- 
εν δρυά “'ποιπαπν ΤῸ Κα- 
ϑάρσια, ἐπικειμένου λοιμοῦ» ἥ 

1 
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᾿ ΟῚ ᾽ ᾽ λ λον ΕῚ ’ Ἐπ αὐτοφώρῳ δεινὰ δρῶντ᾽ εἰλημμένω; 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
, 

.455 
δ εκ ΄» 

Χρ. Σὺυ ὃ, ὦ κάκις αὐπολουμένη.. τί λοιδορεῖ 
ς κ“ ἈΝ " ς Ὁ - 

Ἡμῖν προσελθουσ οὐδ᾽ ὁτιοὺν οἰδικουμένη; 
Χνε “Ὁ εν -Ὁ ΠῚ 

Πε. Οὐδὲν γῶρ, ὦ ρος τῶν ϑεῶν, νομίζετον 
- ΩΝ Ὁ Ρ - 

Αδικεῖν με. τὸν Πλοῦτον ποιεῖν πειρωμένῳ 
! ἡ »ὩΡ νΥ Ὁ φῦ ν αὶ 

Βλέψαι πώλιν; Χρ, τί οὖν ἀδικοῦμεν φουτοὸ σε, 460 

᾿ 

4δ0 Τέ λοιδορεῖ.] Τὸ λοιδοροῦκκαι παϑητικῶς 72 δοτικῇ 

ν. 4506 Λοιδορεῦ } Λοιδορεῖς 
ἘΠ. ΜΆ. Ζ7μηίας, Β. Ογαΐ. α. 
ἃ) ααϊθιι5 ἹΡποχαῖ]ο οοηβ16-- 
ἰαά]η18 Αἰἰοαθ Ρ ρους πππὸ 
ΘΥΥΌΓΘΙΙ : οομΐτὰ Ἰονταα Αὐ- 
ἀϊοδαι πιιιΐίανις 1 ΟΟΠ ΠΗ ΘΠ 

ιθγαυῖιθ. Οὐ 1) Ὁ. λοιδορῆ ] 
ὑβρίέςεις. 

ν. 458 Νοκοίζετον 1 Οοη- 
δθπδη85 Ο. 1) Ὁ. χοιπαϊ π16, 
Π6 ἃ Ε]. ἀϊδβοδάεγε: μπὰμ 
ἢ Ἂν ΡΒ. σι ει, 
ἜνΥ. εἱ 35. Ογαξ. Ἰεσιῖϊου νο- 
ἐκέζετε" τ|1ᾶπὶ οοΐογαθ βοααπη- 
ἴων. «Αἀ 1τηλἰππηὶ ναΥβϑι5 (. 
Ὁ Ὁ. δἀρροιΐῖ, Τό φατὲ, 14 
1πι 6} Προ τι} 515 η1ΠΠ6ὰ}}8 ΡΥῸ- 
Ῥίον. ραγΠουΐδηι γὼρ, εἱ ὦ] 
ἄνδρες. 

ν. 4δο Τί οὖν ἀδικοῦμεν] 
Ἡδες τ᾿ ΒαΩΣ οἱ Ὁ. )ΌῸ. 
πᾺ]14 ἀἸϑ.! ποῖ] 6 ΒΟ ΡΥ ΔΙ: 
ὙπΆ]]}ο : τὰ οὖν: ἀδικοῦμεν τοῦ- 
ἀτό σε, Ἐλ πᾶσιν οἷο, Ἐκῖ586 
ἹΠΟΠΊΙΗΙ, αππιχ ΡΥ ΔΕρΙ ἀσοτ 
- --ἰ - γέ οὖν ἀδικεῖ μὲν «τοῦτό 

, δε, εἴσ. ποαιο ἰαπμθη νΆ} 46 
ΤΟΡΠΡΙΡΟ, δὶ αι ἱ5 να] ϑαΐαθ 
Ἰοοίιοηϊ ραὶϊγοεϊηοίαν. Δα- 
δουρί εδὲ τὲ Ὁ, 19. κα- 
τὸ ΒΡΤα τοῦτο. ϑοατθηβ 
ΨΕΥΒ18. ὨΠΠΊΘΧΟΒ ᾿ΠΟΟΠΟΙΠΠΟΒ 
δ 58 01581 Π115. Ζεμέζοζει5. 6Χρο- 
1ἰντῖ ἰγαπθρομ πα 18 βόλι δ1-- 

Ωἷβ8 νοοΙΡ5: ἀγαϑὸν, νῸ] ἀγα- 
ϑὰ πορίζομεεν" πηοα] αἰ1118 14 

ἤπεγο, 4 αα!άρμι δῦ 81 
ἀοοία, παπῖοὸ μοι ΐπσ : ἐσὺ 
τι Ῥγαθῖοσθα νοι δι 1Π- 
ἰουΡΟΠΙ ΠΟῚ τ] δία ἔουυθι: 

Εἰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀγαϑόν τε 
πορίζομεν" ἄὸ Ρᾶοΐο παϊηα- 
ΤΌΡΙ ργδίϊαθ ππι] }] ὰ Π} ΟΠ1-- 

1]Πη0ὺ ἀδπληπηι ἱπίογιν : δὶ 
ῬΥΟΧΊΠΙΙ νουβὰ8 πὶ] τ ΘΟΏ-- 

815, ΠΙΡΘμΐ 5, ογοάο, ορὶ- 
ὨΙΟΩΙ πιο ΒΏΡΒΟΓΙΡ68. 

ἄλλου κακοῦ τινός. Λπίς 16- 
δοθαῖιν λεώοῦ " 1ΠΠ1}η2086. νῸ0-- 
0608. ἰίεσα βορὰ. αἰΐογαπῃ 
ΒΌΡ5641:. 1)6 καϑάρμοασι Ὀγ86-- 

ἴΓ δ'ῖοϑ ὦ. 3οα ἴῃ 1. δ 
Οὐν. ν᾽, χὅ. 41 ϑελοζαξβέας 
Ἰοοθὴ πὸ ΡΥδθίου . 

72 Δοτικῇ ] ϑϑωδηια5. «ἃ 

«ολε, “αἴ. Ρ. 725. οοΥν]- 
δεπάιϊιι  αιὸ Πῖο αἰὐτιατικῇν 
Ἰηΐγα δοτικῇ»γ, δίᾳιιο δάθο 56- 
ἀοπὶ ᾿πηΐαχσα θεῖ, τγάϑατεθ 
νοοοδ: τίν ἀπΐθαι ΧΡ 
5 ΠῚ 158. ΤΑΙΊΟΩΘ. 811, αιδδ 
Το δὶ Π ΟΠ Θ ἢ) ΒΟΥ Ρ6 1185. ρΡ8- 
Ἰαὴ ἴδοϊαϊ; παλ, 51 δογίφα- 
ἔπ, παῖδ, μέ τιμίσο δδέ, 
δἱδὲ οσοπίγαγζα αἴσεγοί, μὲ τἷτ-τ 
γυΐγαίν λιοιδορεῖσθοιε, οἵη, ρῶ- 
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Εἰ σῶδιν οὐνθφώπτοις πορίζομεν ἀγαθόν; 
Πε. Ἂν δ᾽ ἄν πο ὑμεῖς, οὐγαν)ὸν ἐξεύροι δ᾽; Χρ. ὅ, τι) 

ρῶτον ἐκβαλόντες ἐ ἐκ τῆς ξλλάδος. 
πΙ Ὁ ἐκβαλόντες; καὶ τί ὧν νομίζετον 

Κακὸν ἐργάσασϑαι μεῖζον οὐνθρώπους; Χρ. ὃ, τί; 465 

συντάσσεταις ἐνεργητικὼς δὲ οἰὐτεατεχῃ εἰ καί τινες λοιδορεῖν ἐν- 
ΓΙ - ταῦϑα γραῴουσι, τὸ ἡ μεν πρὸς τὸ προσελϑοῦσα συνάπτοντες, 

ο΄ πο 4θα Τί δ᾽ ἄν ποϑ᾽ ὑμεῖς) 
 ουϑτι ποθ. ρεδ "3 Δ Π 01} 
ΒΒ 4. οὐληθ5 Ἰῃσογηΐ: Τί δ᾽ 

» τ ν. 3 ἢ ΠΡ 3 
αν γ υὕμεις ἀγαϑὸν ἐξεύροιϑ' 3 

Χο. ὅτε: [ἃ πνοισὶ ἀοίονμ]- 
ἰᾳ85. εἰἴασογε “θεηίίοίζπυ ΠΟΝ 
Ροίεγαΐ, 411 ργὸ δάἀπγ8}}}, 
απὸ ροϊϊεῖ;, δοπιῖηπε Ιἰοδὶ 

}5511: Τί δητ᾽ ἀν ὑμεῖς ὠγα- 
ϑὸν οἷο. «οὐ οαμπίάει. δά- 
ΒΟΙΒΟΘΓῸ ΠΟῚ εἰ θ᾽ 550 ηι, 11- 
81. Ἰθοῖο ρεγοοιμμοάα, 481} 
Ρυδοξουοηάδιη αἰιχὶ, ἴῃ (Ὁ. 
1)᾽Ο. τοιτάοι 1116115 οχίαγοί. 

Ἵ]η ἤπο νούϑβιι8 βδοΐα Ὁ. Οεΐ. 
ὅτε 51η6 {164 1ηἰου τ ποῖοι 8 
564 Ι ΘΠ θ118 Δα πεοί : Ρ6581- 
ἴη6: ΠΟΩΠΟ ἰΔΠΊῈ Π 810 ΠΟΙ 
δϑι" βουϊρίαα ἴθ Ο. 9. 
ὉΝῚ οἱ ἐκβαλόντες ἡ ἀποδιώ- 

οξαντες, αἰ δαργτὰ νυ. 420. Ἔ»-- 
βαλεῖν] ἀποδιῶξαι. 

ν. 405 Ἔργάσασϑαι]} σι Ὸ. 
ἐργάᾷξεσϑαι, δἀάϊίο ἱπίογρτο- 
ἰάπγοηΐο ποιήσεσϑαι ΡΙῸ ποιή- 
σειν, 41|ᾶ5] ἐργάσεσϑαι Ἰορῖο- 
καῖ: ἴππὶ ἀνθρώποις. ΤῺ ὅτὶ 
1άεπι, 4ποά πιοάο, νη πι} 
ἴῃ εαάεμι ΕΔ, {τιΐ δαἀπηββιιηι. 
Ῥτγοχίῃηο γψεῖϑιι ΡΓ0ὺ τί ὧν 

. Βομιζοίιι5, τέ γ᾽ ὧν οοπουν- 
“8118 γορα] πὶ νἰα πα} σταί]α, 
τῷ τ. 4γ7γι. 485. οἵ βᾶθρ 
4110]. 
.»..-.................. 06ΘϑΟΘϑῦῷϑῦΘ90Θ9ὕ0ϑ0..ῳὌῳΨ.ἔ.--..--«.-ο-----.---ς.ὄ...-.... 

ἑζοπαίϊ ζογηια γμεηαΐμ»" ααέϊ-- 
:Ὸ., ἵπ' ὥρρεγιί15. δρεοίε αροῖ-- 
δαΐέτιεν δαῦογε ὥοφεαί. Ἐ.-- 
τη πἀατ]ὶοπομ ϑαΐγιαςδ ΘᾺ 
ΑἸ1ὸ ἀὐσαπιοιίο ἱΠΡΌΡΠΑΤΘΠΙ: 
βοά νἱάοο. 14 Νάλα κ18-- 
δῆθπι Ρἱτι5. ἀθᾷ0 ΡτοΡογαη- 
ἴοπιὶ ἀδοορουῦ; Ἐδά, ΠΙΠΙ τ 
ὕεμπεν. τὰ 1Π ἰρ850 (ὐγηϊοὶ 
οοπίοχία ἜΧΡΓοδϑιΐ λοιδορεῖς, 
ϑεζάας ἰοοιβ, 4πηὶ 1661η 
δάϊμ]1, 4 Αἰιδέογο ταβοοῖμ5 
1 οὐ] οη6 πον 881π|ᾶ, 4πὸ- 
1181} 501] 1068 εοὸ Μ5811 Ῥδγ}18. 
οαγοραηΐῖ. Ὑ α]ράγθπ .501}ο-- 
ἐϊαβδίαθ Ἰοοϊϊοιθ 8615 60η- 
{νηΐ 77οδολορτιί, περὶ Σχεδ. 
Ρ. 179. Λοιδορῶ καὶ λοιδοροῦ- 

Με τὸ αὐτὸ" ὧν τὸ ἊΣ ἐν πρὸς 

αἰτιατικὴν ἔχεε. τῆν σύνταξιν" 

τὸ δὲ λοιδοροῦμαι πρὸς δοτιήν. 
Λέγεται τὸ λοιδοοοῦμαι καὶ ἐπὲ 
παϑητικῆς σημασίας Θπαμάοιῃ 
νίΔ6 ἴῃ Ἐχλ. Α. Ὁ. Οαϊᾷ 
ἴαυπθη βἰσιοΐαγα πῖον Οτδχη-- 

τλλίϊοο5 ογᾶΐί: ΘΟΠΙΓΌΥΟΥ88, 

1άδο Ῥογμηίαπταν ἈΠ] ατιδηΔ0 
λοιδὸ οεῖν οἱ λοιδορεῖσϑοι" ν6]- 
αἰ αποά δἀπαν 1 “47γ18{0-- 
»λαπὲδ Ἐλυῖ, ν. 1271. Λοι- 
δοοῆήσαι τοὺς πονηροὺς, δολο- 
ἀἰαδίοβ. εἰ διεείαςβ Ἰοστιμΐ λοι- 
δορεῖσϑαι" αιαπηθδη Ποὺ 1π-- 
16} οὶ Ῥοθδιῖ γ ἡαϊξ οἱ οοπ- 

Ε 
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Ε; τοῦτο ὁρῶν μέλλοντες ἐπιλαϑοίμεϑα. 
Πε. Καὶ μὴν “περὶ τούτου σῴφῶν ἐθέλω δοῦναι λόγον 

Τὸ πρῶτον. αὐτοῦ" καὶν μὲν αποφήνω μόνην 
᾿Αγαϑῶν ὡπώντων οὐσαν αἰτίαν ἐμὲ 

466 Δρᾷν αὐλλονθεο, 1 
2 ᾿ - 
Αντὲ τοῦ, εἰ μέλλοντες ἐκβαλεῖν 

σε. 75 ἐπιλαϑοίμιεϑα. μέγα κακὸν πράττομεν τότε, εἰ τοῦτό δρᾷν 
, “, 

μέλλοντες, τὸ ἐκβαλεῖν σε, ἐπιλωαϑοίμεϑα. 
χὰ ΄“ ΄ ι ᾽ , ᾽, 

ὡς ᾧῷησι, δράσαιμεν κακὸν αντὸ καλον. 
, 

δόξου εἴρηκεν. 
[4 ΩΝ 

ἢ αἀποκρίσις. 

4608 Τὸ πρῶτον αὐτοῦ. 

Ἄλλως. 
ΕῚ 

ἔκ παρα- 
"Ἂ 2) "Ὁ 

ἢ εἰκῇ 

Τὸ αὐτοῦ ἐπεῤῥημιαξικῶς, ἀντὶ 
, 

ποῦ ἐνταῦϑα᾽ ἢ σύναπτε τῷ τούτον» ἥν ἢ » περι αὐτοῦ τούτου" 

γά ἐκ παραλλήλου τὸ αὐτοῦ. " 
» Ἄν τ ᾽ » 

4άθ9 Οὖσαν αἰτίαν ἐμέ. 75. Ἰσέον, ὅτε ἡ Αττικῇ ἔλλειψις 

ν. 4θγ Σφῷν] Ο. )Ὸ 
σῷῳιν" ΒΌΡΥΑ ΒΟ.ρίμμη, ἡμῖν 
(ὑμὶν) συνέφησις" ἵππὶ δοῦνας 

λόγον) ἢ ἤγουν διαλεχϑῆνοι. ῬτῸ 
τὸ πρῶτον ψεΤῸ ΠΙαυϊ6 ργδ- 
ἵεστὶ Τὸν πρῶτον" ΠΈΒΟΙΟ 5816, 
τι ἀἸσητπὴ 81, αιοά ρι- 

.ΠΠοδ6. Ἰδοίϊομι δηϊερομαίατ ; 
οογΐθ 181] Ππαρεῖ, ἀτιαγ8 
ἀείον 8 οαχιϑιϊπιασὶ ἄσροαῖ. 
56ῆϑιι5. Πα! ἀθμ οὐ οἰπιν Ρδι-- 
ἴο ἀϊνεγβιιβ,; 864 ορίϊπιθ, πὶ 
ΟΑΠΟΣ., τιηΐνευβδθ ογαίοηὶ 
ΟΟΠσΤτΘη5: ἤψιζαϊο,νν δα εἶ 
γῈ Οαμέδαθ εἰζοεπείαε ρμαγίος 
οοποραίεγια τοδὶ ργίπιας ψοίο: 

- Πο΄τπ6 τοίεσϊ., ἡποάιο πιοήο 

οὐ ΟΠ Ἰἀ5ῖ6 Το ΠΟΥ οο- 
ῬεΥῚ8 αὐτοῦ. Οὐπαδὶ ῥδοίμπ, 
σομν  58δοῖ, ΟΠ Ἔα γ}8 ρσ]- 
Τηῖ15 Ψ. δ8δη. Οδιι88 11 ἅΡΟΓῸ 
οἱ δῃδηι οἱ ΡῈ Ἰηρυ ΘΠ ΐπσ. 

᾿ Ῥίοϊδ ἱπροίαγιέτιγ. [πὶ ῬΓοΣ,- 
1118 μαροπὶ ῬΙογάθαιο, εἰ καί 
τινες ἀγνοοῦντες λοιδορεῖς ἐντ. 

γρ. Ἱπερίτιχ 111π4 ἀγνουῦντες 

ς Ε΄. γχγοϊοοΐαπι ἱσπογαΐῖ Α. 
ἀυΡγορ ον ἀοϊοπάπ πὶ ΘΟΏ51|. 

,η5. ᾿Ἐξιλαϑοίμκεϑα 1 δος 
δῖ). ἀϊδιϊποϊίομθ βααμ μη 185 
Δα) σαθΐασ 1 ἀ, οἱ Ἐς δοά 
Βομθ αἰνιϑιὶ Οδέρπζι5. 8:6-- 
οὐμ]άππι βοποίοη, πιοάο 51π- 
σοχτιι που, νᾶ]άς εϑὲ 0Ὁ- 
ΒΟΏΨ ΠΗ. 

γᾷ Ἔκ παρολλήλου ] Αἀ- 

βου ρίαπη ογαΐ τῷ Ο, Ὁ. 
Ε] ““ ΩΣ ᾿ 4 

ΒΠΡΓα αὐτοῦ" ΡὈΥΤΙΟχ 5 Βα ἀ. τὸ 
αὐτὸ, αιιοά ἡχιΐαν!. 

η5 Ἰρέον Ὁ ὕἱ ρεγβϑρίοπο 
ἀοουμηοπίο οοπδίοίὶ, ααδηίδθ 
ἀποὺ} ἴ6 5 Πᾶ56] Βα] η46 50- 

Ἰεαιΐ οχ πηδίοπἀα ΠΙΡΥατυΐο- 
Τα ΠΟΘΙ ΘΟ Π ἃ, ΡΟΠΕΙΘ ΠῸΠ 
σγάν ρον ποΐδηι οὐϑο 1). Ὁ. 
ἸΠΒΟΥ 8 π7: Ἰσέον ὅτι ἡ Ατο 

“᾿ ᾿ -“ 
τικὴ ἔλληψις ἢ ἐν ἀρχῇ τίϑε- 
ται" ὡς τὸ ὅπως μῆ ποιήσεις 

᾿ Ν ΄ Ὧ “ 
τὸ δὲ νοούμενον, ἔβωϑεν τοῦ σκο- 
ποῦ ἤγουν ἐν τῇῷῪ μέσῃ" 

“ Ξ Ἄγ Ὡ , ε» 
ταῦϑα᾽ ἢ ἐν τῷ τέλει ὡς ἔχεις 
Ἰύο4α]5. ἃ δολοῤίαςφέο. ντιὶ σαῖο 

ἀεδιιιαἰα5. ἰδἰοσα δὰΐϊ Ἰηθητ 

«ς ᾽ 
ως ἕν- 
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ν» 

Ὑμῖν. δ’ ἐμέ τε ζώντας ὑμᾶς εἰ δὲ μή, 
Ποιεῖτον. ἤδη τοῦ). ὃ ὃ, τι γ᾽ οὖν ὑμῖν δοκῇ. 

Χρ. 

11ε. 

Τουτὶ σὺ τολμᾶς; ὦ μιαρωτατη, λέγειν; 5 

Καὶ σύ γε, διδώσκου" πάνυ γαρ οἷμαι ῥαδίως 
“Ἀπανϑ᾽ ὡμαρταάνοντα σ᾽ ἀποδείξειν ἐγὼ, 

: 

᾿ἄτοι ἐν ἀρχῇ γίνετοιε. ὡς τὸ, ὅπως μιὴ ποιήσῃς τόδε, νοουμκένου 

ἔξωϑεν τοῦ σκύπει" ἢ ἐν τῷ τέλει, ὡς ἔχει τὸ ἐν 706 Νεφέλαες" 
" »Ὁ 

Τὸ δὲ μὴ πυνὴν οἴκοϑεν ἐλϑεῖν ἐμὲ τὸν καποδαίμον ἔχοντα" 
Ψ . κ 

κακεῖ γὼρ νοεῖταε ἔξωθεν τὸ, 
παρ᾽ "ὦ Ὅ μήρῳ" 

5 , 

οὐ σκαίον 3 
ἘδιοΕ 4 -" , «ς 5 

ὃν τῇ μεσῇ 9 ως τὸ 

Ἀλλ᾽ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάϑυμοι ᾿Αχαιοί" 
; ι , Ἂ ε , 

λεΐπει γὰρ τὸς παυσορίαι, ἡ ἡσυχάσω. 

ν. ἅγι Ὅτι γ᾽ ὧν ὕ. δοκῇ 1 
Α οπηοίὶ8 Βαά. ἀϊδοεάϊ Ο. 
8. ὅτε ὧν ὑμῖν δοκεῖ, Ὁγο- 
ἈΠΟ ΘῈ ΡΟΣ ΪΟσ 6 νου δι δἀα 
Ἰάοιι βοηΐοηί]αθ. σοΟΙΡ] 46 
οδη 88 Ροβι ζῶντας ὑμῶ!] Παύ- 
σασϑε τῆς ἐγχει ρήσεως" 56- 

αθηίο Ροβι. μόνα, ἢ Ὅτε ἡ- 
μεῖς διοὶ 'σὲ ζῶμεν 

ν, 4γά4 “ "Ἀπων 
Ῥέανδιθ σι ΒῸ. “Απανϑ᾽ ἁ- 
μιαρτώ σ᾽ ἀποδείξῳ ἐγὼν: τορος 
Ἴ1ΟΡ τηαττι5. ΘΧ πρϊονῶ ἁμαρτώ- 
γόντα" νοίαϑία ΠΡΥΔΥῚ Ἰρ5118 
ΠΕ πὰ6. ψεΥ} ἐπυδείξω [ἰἰτο- 
Ταθ ρῃπηοίο, τιὶ ἐδ] πέδαι 1ῃ.-- 
αἀϊοσατοῖ,, βιιδηοίαίδο δή ροβιῖῖ 
εἰν Εἶδ1 πὴ οββίοξ σοποῃν- 
5115 ψοοϑ] πὰ, ααΐῃ ἴουυὶ ρο5- 
511 ἀποδείξω ἐγὼ, ὈΜπ]1|4 ἰδηγοη 
αϑὲ οᾶιιδᾶ, Ργαθβου ἴηι 5118 
Ρ᾽ανῖαμι Βγ ΟΠ θυ Δ αγ απ Θο.- 
ΒΘΠΒ11), ΟἿ δογιρίασα γχα!ρα- 

Χ15. γΤῶρο]]αΐῃγ. 

εἰο.7 

ἴειπα. δἀβοηπὶ φμοία!ββεῖ, δμΐ 
14065, ρυδοϑουί! Ῥᾶγ 15. αἱ- 

,οἴμπδο, ἰδηι ἴοοάαβ, ακρυγξα- 
. 

πεν 

καὶ Θουκυδίδη καταρχεὶς 

τοῦ ΑἰσΌΣ ποαίϊαιαπι Θϑῖ 
ἀπρθιἀηάτι.,, 4α1π ΡΟΣ ΜΠ] .8᾿ 
1118. 105151} ΡΣ ποι ἀ15-- 
ΒΗ ἀποᾷο, οογγαρία ταρο- 
γἱδηΐον, που Ξαμδῖ10, τι8- 
αἴας ἀπῆν ΒΙΠΟΟΥΊΟΥΟ5. Εἰ 08 
γι 8 0 1508 Π11}}, ΘΧίΤ ἃ ΒΡῈ} ΟΠ1- 
ΠῸΠῚ οϑὺ βοϑιία. Ἦος δυίθμα 
86ητι5 ο]θσαλ5. 6ἸΠΠΡ86005. 1}1π--. 
βἔγασπηξ, ἰἸδοογαηι  47γ26έρ-- 
δα» ἀἴᾳιιο ΕἸμανυδίουιβ γ6- 
ἀπι5}1 πο ΟὈ] 1, Ζ1. ϑέερλαμ, 
8ὯὮἍ Χομορῆ.. ». τιῦ. γν: ὅ.. 
Απϊηηδάν. ἴῃ Οὐγίμέλ, ἀδ 
1)141. Ρ. 21...2...305 ἘΠῚ. στ. 
Ῥ. 247. 24ο. 542. ) 

6 Νεφέλα,"Ἴ Υ', 26. 516- 
{ππ τα Ρ]. οἱ Β. σοί. Ὅτο 
νοεῖταε ΕΥΤΟΥ͂Θ ΟΟηΒΠΟΙΟ νοεῖτε. 

ιν 

727 Ὁμήρῳ] 11. 4, 128." 
1 λμογαϊαϊδ νευρὰ ΠΙ,;:..ὅ, 
Βαμα 1 θάμα δάὐπηΐῃν: 

καὶ ἣν μὲν ξυριβῇ ἡ πεῖρα, ν 6] 
΄. 1 Ὁ. πὸβ8 δἀμιομππουιέ νυ. 
“ιῦ, ὅδο.. π1}}}} 6888 ἔρϑαθοῃ- 
{{π|8 ΤῊ ̓ἀΠΕΙΠ ΡΥ ΆΠ]18, 81 εἰν 
ὧν εἰ ἣν ὙΠΟ 5811 ῬΘυμμ πα]. 

ΝΝοΐαν διυίεμ ,ϑολοίϊαδέθ8., τὸ 
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᾿ ᾿ ᾿ Ἢ 

Εἰ τοὺς δικαίους ῴῃς “ποιήσειν πλουσίους. 47ς 

τοῦ τρίτου τῆς συγγροι φῆ" καὶ εἰ μὲν συμβῇ ἡ πεῖροι" εἰ δὲ κιὴ». 

Μιτυληναίοις εἰπεῖν ναῦς τε παραδοῦναι, καὶ τείχη καϑελεῖν. τὸ δὲ. 

σχῇ μοι καλεῖται 

οὐ ἰγὼρ ἀποδέ δωκε 

μὲν ἀποφήνω μόνην ἐμὲ ὠγαϑῶὼν οὖσαν αἰτίαν, ἐάσατε" 

ποιεῖφον ὃ, τι ὧν ὑμῖν δοκῇ. 

σχῆμα καλεῖται ὠνανταπόδοτον, 
οὐπάἀεμηᾷαα ἤοηιοῦδ, απ6 1 

Νοβίον, ψούβιι ὈΓΟΓΟσΙ, [{α- 
4πὸ ῬΥΪΏλ115. (ὐεἰογῖτι5. ΟΡ Πη 6 
ψΘΓΗ Πσαγαθ ποι επ Πϊο το- 
Ῥόβαϊ, 4πππὶ ρου ρον αι ἀπᾶ- 
Ῥη8. Πίεγ5. ᾿Π]1Π|18. ᾿ΟσΟΥΘῸΣ 
ἴῃ Α. εὐ Γ᾿]. ὠνταπόδοτον. 

γ8 Τοῦτό φησιν] γονιοῦ 
Δρβοϊνις Ἰθοΐου ον Π]γ50 (Ὁ. 
1). Κολαςήρια ὄργανα ὠμῷό- 
τερὰ τὸ τύμπανα καὶ οἱ πυῴφω- 
γε" τοῦτο δὲ λέγει, ὅτε τούτων 
ἀξές ἡὶ Πενία. 

9. Ἐφ᾽ οἷς) Ἔν οἷς διέα. 

1η Τύμπανα, βάκλα παρὸ τὸ 

σύπτειν" ξύλα, ἐν οἷς ἐτυμπάνε- 
ζον' ἐχρῶντο γοὶρ ταύτῃ τῇ τιβμω- 

ρίᾳ. Ῥγοθαι, δοοοοηΐο Ατε-- 
δέεγο, (αέαξογις Αἀν. ΜΙ8ο. 
ο. Χχυνι. Ρ. 912. 8. ϑδιεζάαην 
Ψ]ΟΙΒ51ΠῚ 6 ιϑολοζίαδίθ 5}}0- 
᾿Ῥίοπσμα. ᾿ποπ6 Π8: ΠΟΙ ΤΊ ΠΣ 
181 ρ]ασοῖ, Τρ] οοπὶ τῶν 

Ροΐαδίαίθπ ποϑίεγ 

ΤἘμαγγαῖοῦ ἰγαάϊ, ΡΓΠΠ1ΔΠΊ 
Θ4ΠΏ]ΕῚ, δἴνο δι!ριΐαπι 1[α 
σοἤδιγποίογασαι, τοῦ 115 ααἰδίν - 
ΟἹ ἀΠΠσαίίατιο τοὶ ὩΠΘΙ ΡΥ] 8 
Ἐχρα δὶ5 ἀἸδίεπάθυοηίαν, ἰο- 
ἰοαο ΘΟΡΡΟΡῈ Ρ]α 5185. ραΐε- 
γϑηΐ: 60 βρϑοίδί',, ἐφ᾽ οἵδ᾽ 4]- 
ἐουδηῦ {πϑιϊτι,, ἀαῖθι5. 686- 
ἀερδιίαῦ : βοῖϊαπι Ροβίου!ο- 

Ρ ΄ 

τυκπανων 

ἰγοντιπόδοτον, ᾧ 

τὴν σύνταξιν ἐντ ταῦϑα" 

᾿Ὶ 

καὶ νῦν ᾿Αρισοφανης, ἐχρήσατο" 

ἔδει γεὶρ εὐπονιη κἀν 

εἰ δὲ μή» 

Υοηῖ, 856ῖ 4ἀθ ᾿ηδυβίυια, βινα 
«πο νευρὰ ϑδϑολοϊαβέαθ πιὶ-- 
πιι8. Ἰηϊο] ]Π σαροῖ, ατιοὰ Ρο- 
{5 οὐϑάο,; ιϑιρέαας δαμποία- 
νιὶ: «πἀργορίουν τι Π1ο οοΠ1- 
᾿Ἰη0 6. βου ρει ἐν οἷς ῬΥῸ οἷς, 
βῖο 1116 ποη τηπΠ5 Ρθὲπ ἐφ᾽ 
οἷς. Βαάκλον, ὦαοιίμην, 7μ-- 
δἰΐδ: “0. 2οιιν5. ἴὰᾳ. ΟἹ. 6Β. 
οἱ 224 (απρίιι. 

80 Καλιόν Καλοεὸν, δεϊά. 

1πι Κύφωνες, ἘΡῚ Ππαδο ρ]εχα- 
41 «ἰἐβουίρβιῖ, οἱ ϑολοῖ. δα 
Ῥβομάο]. 1, ποῖδη. Ρ. 4. Κολ-, 
λάρον “οολαγέμδ ΟοΥνὶϑτί : 
Αἰδίόγδ., οἰϊα 581 ΠῸΠ ἀ811- 

ποι ΨΙΓΙ ΒΏΠΊΏΙ οοπΊροϊι-- 
γᾶ, ᾿ΘΥΊΟΥΘ ἰᾶσηθη πητ[8-- 
ἰδ. ΤΟΒΟΙΊΡῚ 
κλῳόν. ΟΡρογδη συ Ρ ΠΕ 
Ῥουἀτἀοσιηΐ: Ἰηπ] 871 4π146-- 
4ἰιὰπι νοΐ Ἡδεδγοῖ. Κάλιεον, 
πυνοίριον » βακτηρίδιον. 

τὸ δεσμωτήριον, καὶ ξύλον. ᾧ 

ἐδέοντο. Καλιῶσαι, πατάξαι. 
81} αο ρνϑθοραϊ πράξαιν 
6Χ ἰἶοο νουρο σογχτιρίαπι ἃ1ι-- 
ΘΌΡΟΥ,, δἴαιθ 460 το] ]6-- 
ἄτη; 1πί01}}1σ6 ναγῸ ρμεγοι- 
{676 756, νο] Πίρπο, ατοά 
Οτδοοὶβ κᾶλον. [ἀἄδτ 1η Κύ- 
ᾧῴων 486 ῬτγοίμΠϊ, ἀ1ι8}- 
48πη| τοβθοῖῖβ Ῥ]ῈΣ]118. 51 
1] ΐα, δάθο ῥάσα) 8 

ΡΟ886. Ῥεῃΐαξ, 

Κάλεος, ᾿ 

“στο --- ---᾿ - 

σον. "ὦ 
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Χρ. Ὦ, τύμπανα, καὶ κύφωνες, οὐκ ἀρήξετε; 

476. Ὦ τύμπανα. γ8 Τοῦτό φησιν, ὡς τῆς Πενίας τῶν 
τοιούτων ἀξίας οὔσης. τύμπανα, ξύλα, 70. ἐφ᾽ οἷς ἐτυμιπάνεζον" 
ἐχρῶντο γὰρ ταύτῃ τῇ ἀν ΑΙ ἢ βάκλω, παρὰ τὸ τύπτειν" 
ἤγουν ξύλα, οἷς τύπτουταε ἐν τοῖς δρεασηρίοις οἵ τιμωρούμενοι. 

Κύφων δὲ δεσμός ἐξι ξύλοος, ὃν οὗ μὲν κλοιὸν ὀνομιώζουσιν», οἵ 

δὲ 80 καλόν " ἔνϑεν καὶ ὁ πονηρὸς ἄνϑιρωπος κύφων. τάσσεταε 
δὲ καπὶ πάντων τῶν δυσχερῶν παὶ ὁλεϑρίων, καὶ κυφωνισμιὸς ἐπὶ 

ν.476 Χρ.Ὦ τύμπ.] Οπιμπος 
ἙΠ4. νευϑιι 4760. 4γὃ. οἱ καλῶς 
λέγεις 48ι. ΒΙερδίάομιο ἰν1- 
Ῥυιηΐ: ΟΠγοιηγ!ο ρον Ν᾽ δι1-- 
δαμῖιβ., οἱ 5 τὰ σαίαν 2)᾽ 0 γ-- 
τὐἰἰὲ Οοα. ογτπι διιοΐου- 
ἰα1] 60 πηᾶσ]5 ΟΡ ΘΙ ΡΟ Δ Π-- 
ἄπ Ριΐανι, «ποὰ ἀπδῖι δὐ-- 
οομπιοιίαία ΟΠ ΘΥ}1 ρον 50- 
1886 ἀϊοία σοπνθημπιπΐ, ἰδηὶ 
Δἰίοπα βδαηΐ ἃ ΒΙορβιάοδμι : 
48π|ὶ 5.118} αἰᾳπο απ ρον δὶ 6: 
πον, ἰδηίτιπι ΔΠ1Π10 ἰο1- 

ΤΏΓΕΘΙΙ οοποθρογχδξ, πὖ δα {π- 
ὅληι 8858 βοπὰ {6 ραγαγοῖ. 
Οὐ 5. ΡΥ εχιβίμιοι δαϊὰ 
ΘΠ1ΠῚ ΟΥ̓Δ ΙΟΠΙ54 16. ΟΟΙ8.811-- 
ἀ18πι, 61|84}15 ἴῃ 18118 νουϑῖς- 
Ῥὰ5 ἀρρᾶντεῖ, 11 {1π|141551- 
ΧΩ ΠῚ ΠΟΙ Π6 ΠῚ Ροίπ1856. οᾶ- 
ἄἀεγο ἡ ἀπ ΟΠ γοπΊΎ}1 [ΟΥ110-- 
Τ18. ΘΧΘΙΏΡΪΟ νἱχ διαπαπίο- 
᾿ππ} γϑογοαΐπϑ ν. ἀδαπη 4δ, 
Δην 1880 Ραμρονίαι!, π6 ΠῸΠ 
ῬϑηΙ 5 Ἔχ ποῖα ΟΠ 56 Ὠ16- 
ἰὰ ἸΙρογαγοΐῖ, υἱσιπῖ πηογῖοβ5 
ἀδοονϊ : απταπαιᾶπι ἀρ Ποὺ 
δἴϊαπι σοῦ δι ἀπ 118 1 πο πὶ 111- 
)1οῖαι Ἰάρμὰ Ἰἰθὸῦ αἴ. δαιῃ 
Ομ μ.γ]0 πηλι ϑι158. ῬΕΥΒΟΠΪ8, 
ΒΙερβιάθμιο βοσιιθηΐθῃ 8.51- 
σηδηβ8. ϑοᾷ ἴὺ 1}1}}1 νἱδᾶ 
ζΖαϊϊ ροίίον ΕἘΛά, γαΐϊο. οοῦ- 
δεμβ 1) Ὁ. Ο σαἱα]ία: ἔπ- 

586 1101 αιαδὶ ἰπ βοοπα Β]6- 
ΡῬϑι4οηλῖπ ἰδοὺ ρανηἝαμπίοπὶ 
εἰοααὶ, οὐἱ βοάαίίου. ΟἸγ6- 
ΤΥ} 5. οἵ ΠΠ}]0 718. ΔΠΙΩ1 80-- 
ποχ Ἰοοαπάο γοϑῃοπάρε: απ 
4πιάοιη τ ραγίο ἃ Αἰὐγεθένγο 
αἰβδιάθπι8. ΠαΡεῖ δαίθιῃ 
1). 1511 νϑυύβϑὰϊ δάβοσιρίαμη 
ποῖ ἰαπίπι Ἱκανοὺς  ἄρκε- 
τοὺς, 504 οἰΐαιι, ὦ Χρεμύλε, 
ὩΠ ακὦ ΟΠμγοιι γα ἃ ΒΙορβι- 
ἄθπιο βουποποπὶ ΟἰΓΙσὶ 581- 
δηλΠοοῖ. 

νυ. 476 ᾿Αρήξετε] σ. Ὁ. 

ἀρήξατε,ς αεἰατία τπίογρτοία- 
ἰἰοπς., βοηθησατέ" τηδηῖι5. 6- 

τη ἀαῖυχ δΒιισοθσΥ ΘΓ ὦ 1Π 
ε πιίαπάο. Ναίδιη 6886 18-- 
Βθόπὶ Ῥυ ΒΑ 6. 111} ντἀδίῃν 
ΟΧ εο, απο 1Π ΨΟΪΟΥῚ ΙΠ6Π|-- 
ῬὈγδηὰ οὐκ ἀρήξετε 5 : Ϊποτΐ ὁχπ- 
Ῥοδιίτ, ὠρήξατε. βοηϑήσατε. 

------ -.ςς--ς-. 

ποβῖγο ϑδολοῤίαϑέθ ἀἰδίαπι, πιῇ 
Ὁ οοἄφμῃχ [ομΐο πίογαμπθ νἱ- 
ἀοδηίτν ἢ δ1ι515856: Ἰοσθπάτππι 
δυίΐοηι, Κύῴων, ὅνπερ ἔνιοι κυ- 
νάγχὴν καλοῦφε᾽ αποῦ, 81 οοπ- 

ἴεσγθ ΠΙΒοὰϊ νοοὺβ Κυναγχῇ 
οἱ Δεῤῥιτής, νἱκ 1ῃᾳ ἀπθίπιῃ 

ΨΟΘΔΡῚ Ροίεγιῖ; δα πιράϊοο- 
τπηλ οοιΐο συνάγχην Μ6] κυς- 
γάγχὴν ὨΌΏΔ ἢ εἴ, αυὸ ἀο- 
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Πε. Οὐ δεῖ σχετλιοξειν, καὶ βοᾶν, πρὶν ὧν μάϑῃς. 
Χρ, “Καὶ τίς δύναιτ᾽ ὧν μὴ βοᾶν, 1 ἰου; ἰοὺ, 

Τοιαῦτ᾽ ὠκούων; Πε. ὅετίς ἐσὶν εὖ ᾧρονῶν. 

τῶν τιμωριῶν. 

Ἀ 

5 νω 3 ᾽ 

Ἀρχίλοχος δὲ, ἀντὲ τοῦ κακὸς καὶ σλέϑριος, εἰς 
ρηται δὲ κύων παρὸ τὸ ὅὃι τοὺς δεσμίους ἀναγκάζεσθαι κύφειν, 

διπλῶς ἃ ἅμα κολαζομένους, τῇ ὅ. τοῦ τροχήλον πιέσεε, καὶ τῷ 

μεηδοιεῶς ἀνανεύειν δυνασϑαι. 
τοὺς τένοντας τῶν καταδίκων, ἵνα μὴ εὕρωσιν ἀνακύψαι " 

τὸν κρινόμενον ποιοῦσε κύειν. 

ἀδο Τό δητά σοι τίμημα. ἢ 

τοῖς οἱλοῦσιν 7 χρήματα καταϑέσθαι, ἥ τι τοιοῦτον. 

82 εἴϑισο γὰρ τὸ τῆς ἥττης ἠδὴ πρόστεμιον, δὲ, τῇ τεμώρίῳ." 

δριούμενον ὑπὸ τῶν κρινομκένων. 

ἀποαμητν, ἴπΠ σΟΥ͂ΡῸ κύφων ν6- 
βριπη. Οοίενα 2. δραη- 
λόνιέ ῬΥΟΡ. Αὐποῖ, δὰ “μ- 
ἐέατα. Οδοβ. ρ. 28. δαβιρ 
Βαπὸ ϑδολοζέαδίαο Ἰοοαη, αἱ 
κλοιὸν ΕΧΡΙΠΟαγεῖ. 

81 Τοὺς δὶ ἀ.1 διϊααϑ: 
“παρὸ τὸ ἀναγκάζειν τοὺς δεσμεί- 
ους" ΤΟΙΙατ 5. πδᾷπὸ δ ἀνα- 
γεύειν δύνασϑαι Ομϊ15515. Αρπα 
δῖ 11ὰεἢ. ἀεδιη! 1116 1 
ἤπηε, ΒΌΒΟΠῚΙ νἀ] 6 ἱπορία: 
καὶ γὰρ τὸν κρίνόμοενον ποιοῦσε 

κύζειν. 

85. Εἶϑις-0] Ηδθο ΚΤ 
815511}6. ἰοσὶ 1η46 8ι 115. ἅρρᾶ- 
ΤΟΙ, ᾳιοά ποο δἰγποίυσα νοχ- 
ΒΟΥ, ΠΕῸ 50 Π8118 ΘΟΠΊ0-- 
ε΄ ργοοοάδηίΐ: ἀεβευ δι πὶ 
ΠῸ8 ϑωίάαβ, απἴὶ ἢ1}}}} οΧ 
ἢ5 ΠΥ τὸὶ τοιοῦτον ΕΣΟΟΥΡΒΙ 1 
πη Τήμημα. 45. “ῬΟοέίζιι8 οἴ ταν 
δὰ 1,1. ΑΑ. ρ». 296. ροτίομ 
βίου δάξουοπβ 40 ποὺ ε]- 
ΟΥ̓́Θ ἰδησεπάο ρυπάθηςευ 5101 
σαν. 81πὸ ἀμ 10 αιδείδπ) 
ἀεδαπξ, ἀαϊρι5 ἰηπίορσυδη 18 

7 ἄλχως ξύλα ἐςὲν ἐπετιδέμοενα εἰς 

καὶ γὰρ 

9 
Ἐπέβαλλον γοο ἐνέοτε ζημίαν 

τῇ δίκη 

ΔΡβαᾳις Μϑ55. ορϑ ΠΟΙΊΟ ἴοΥ- 
ἰδ Ῥᾶγ {πουϊϊ. 

82 Ὑπόσχῃς}) [4 ΤΖΡογίι8 
«ἃ Ονγδημμαίτοαα που πιά 66}- 
αἰ, φάχιπῇ τι ΕἸ. ἐἰ Β. σε 
ἐξ ὑπέσχης" 1111] [ΠΤ ΤΟ 
οδῖ, ἀπά ρεμάοαϊ ὑπόσχῃς, 
ΠἾ5] ῬΥῸ σένα 5818111}] 80} }058- 
γἰβ ψα. 864 νοϑυῖπ8 ΔΥΡΊΓΟΥ, 
τίνα κόλασιν ὑφέξεις. ΜοΧ σρὸ 
τῆς κρίσεως Θϑεὶ ἃ (ὐοέογεῖο: 

δ ΠῚ 1)816 ΕΒ]. πρός. ϑαίῤμιαϑ. 
ΟΡ5. δὰ 1. Δ: δὲ πὶ Ρ. 245. 
Ῥοβιμῖ, ἣν τιμωρίαν ἡττηϑεὶς 

δοίη, νῖοθ τοῦ ὡς 501Π0οὲ }6- 
ἀϊέο οοπ!οπἰτ|8. 564 16 Π118 ΠΟῊ 

Ἰοσογαῖ, ὡς καὶ τοιάνδε εἷο. 
Ἐπιὲ διΐθη) οι] οη ΠοΟΟ6 
ΥΘΟΘη5, δὲ Ρ]8π6 ΠΙιΡΑΓ[ΟΥ ΤΠΊ, 
Οοὐ]τπ5. δποίοῦ, ἀπ) ΤΌΤ Π18 ΠῚ 
γπάϊοϊογαπι ἀρᾷ ΑἸμοπίοη- 
865 ΡΘηΙὰ85 ἰσπογαΐῖ, 1151]- 
δᾶ πι αἸ5. πο ΟΠ ΘΙ ΘΟ. Ώ111-- 
οι αν Ἰηΐον γράφειν εἴ ἐπι- 
γράφειν, 48] Ποὺ ἴογοῖ, 
ἐέογώην ζίξογγυ αοϑίζηυαγθ νοὶ 
ἑάχαγθ, ἀοδιρηδίο 781. Ρο6- -, 

' 
Ι 

Ι 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

Χορ. Τί δῆτά σοὶ τίμημ ̓ ἐπιγφοψω τῇ δίκῃ, ; 
Ἐδν γ᾽ ὁλῶς; Πε. δ, τι σοι 

Πε. τὸ γῶρ αὐτό γ᾽, ἐὼν ἡττῶσϑε., καὶ 

δο Ἢ Τῇ δίκη. 

σιμωρία" 
τηϑῇς. 

ΕΣ πῇ , 
Ηγουν ἮΡΕ; 

ἤγουν; ἐπειδὴ ὀφειλόμιενίν ἐσι δίκην δοῦναί σε. ἐξὸν ἡτ 

τώα κόλασιν δῦ ὑπύσχῃς. 
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ἱ 480 
ὀκεῖ, Χρ, καλῶς 

λέγεις. 

σφὼ δι 
ποωϑεῖν. 

ἢ τῇ ὀφειλομένῃ σοὶ 

ἔϑος δὲ ἣν πάλαι τοῖς ΠΙΝᾺΙ 

μένοις, γράφειν πρὸ τῆς κρέσεως, ὡς τιμωρίαν ἡττηθεὶς δοίη, 

εἴτα δὲ ἐπιγράφειν, τουτέςφιν, ἐπὶ τῇ προτέρῳ γραφῇ καὶ τοῦτθ 

γράφειν, ὡς καὶ τοιώνδε τιμωρίαν, 

κεφαλῆς. ἢ 

4[δὴ Τὸ γὰρ αὐτὸ, ἔων ἡττᾶσϑε. ἢ 

προστιμείαν " 

“Α 
ἢ βίου τυχὸν ἀφοιέρεσιν» ῇ 

3 Ἢ ῳ 

Ἄνσε του. τὴν αὐτὴν 

τοῦτο δὲ ϑ9ὲ λει εἰπεῖν, ὅτι ὅπερ δρίσητε πρόστεμμονᾳ 
ι « ᾿' 

ἐὼν ἡττηϑὼώ, τοῦτο δριφέον ὑμῶν ἡττημένων, 

ν. ά8ο Τάμημ] Εἶϑὸς τι- 

μωρίας. Ο, 1) Ὁ. ἰὰμπὶ Τῇ δ,- 
κἢ} τῇ ὀφειλομκένῃ σοὶ τεμιωρέκ" 
τὶ ϑολοί. ποὴ ορίϊμιο: 1ϊ6Π|, 
᾿Αλῷς] κρατηϑῆς. 

ν. 48). Γ᾽ ἐὸν ἡ [1.4 οτπὶ 
σ΄. 9. οἴμπεβ νεϊπβίδθ: γ᾽ 
ἂν ᾿ηΐεγίοσοβ ἃ ογίο ϑιιῃ-- 
ϑοστηΐ, 

ἅϊὰ8 σΘΠΟΤΘ, 4π0α 5οι]τοοΐ 
Ῥγια8 {πεγᾶΐ οἵηϊβδαμη. 26-- 
γαίάμβ Αὐτὰ. ἴθ ιϑαζηαϑβ. 
ΟΡ. αὐ 1. Α. εἱ Β. Π|. ο. 
τ. δ. 15. ἀαθοὸ πῷῖν 6886 8Ω-- 
{ϊ5 ἐχρίϊοαΐα,, πὸ νεγῥὲδ αἰ-- 
ῃιοείιεη, ργοργὶΐβ ἴαϑϑιιϑ. ἐκ 
τὶ ἑαπιον ἡαοϊέθ ἀρραγέγε 
ΒΟΥ Ὶ. ὠοοίμν ἐϊζεσι Ογαπι-- 
χπαίξοιεην οἷ ριεδέϊοϊδ γιεαϊϊοϊὲὴδ 

ἄφογε, ἐμ χιίτεδ ἐγαέ γραφὴ, 
δέ ἔπ δὰ τιμωρίας, ἰα ε5ὲ, 
τοῦ τιμήματος ἐπιγραφὴ » 7όοε-- 

πᾶ αμέοην οαρίέϊδι,. Ψο δοιιο-- 

ΜΟΥΡΙ5 δάβηρὶ!, 

γχπὸ ααἰοηνέϊο. Τγοοῖ! αδο- 
πιοάο {πα]π8. Διο Πομιΐ πὶ 
οοπνομπῖαί, ἴρ56. νἹ ογῦ: 1ὰ 
δας απονῖ, 4π Ορηιέεὶ πιο-- 
Β.ΓῚ Δ0}15 εποάδηα!β. ορΡ6- 
ταπὶ ἀοραεγαηΐ, Ογεπιπδίϊοο- 

ΧΠΠΠ ΠΠΠΟΓΟ Ἀ] 118 6586 18- 
ϑῖοῦ,, 4π1θ15 δ γοσῖδθ ἐοοί11-- 
πᾶ Ἰαιπάθπὶ τη] Π} 16. ΠΟΚ8}- 
ἀἀπὶ Ῥαΐοπι: 5064 118 ΡῈ 1π- 
οοριίδηίϊαπι 46 Θ01Π10}115. 18{15 
8860Ρ6 Ἰοχπππἴαν ΟΡ αΕ, τας 
51 τἰπτ|ι8 8]141π|85 ΟΥδιμηηα[1-- 
Οἵ ΟΠ ΠΔ οβϑοῖ ΘΟΠΘΤΟΥ : 
θαι αὐ χὲα8 ἢ ΘΔ ΠΙ115, 81.111- 
ποαπ6. δἰθπάϊο αἸἰβοου μο 85, 
εἴ ορίϊμηαθ ποίΐδο, εἰ πα}}1π|8 
ῬΓΟΙΙ ἀον 419. ΒΘΥΪΟΥῚ8 ΤΟ ]1- 
4188. ϑοηδη νΟγῸ, απο 
ΥΙ ΘΧΙΠ,1π|5, δάύνευϑαβ. (54}--: 
γυκϑέϊην Οδτιϑᾶθ βιι8δ Ὠϊπλὶς 
ΒΕΥΨΙΘΠΒ., ἱπορίϊ ϑοο]]αβίαθ 

νοῦ, αἱ 
4154 πᾶπΔ 4118 15 115. 76- 
Ῥοσ δῦ, 
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Βλ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

Ἱκανοὺς νομίζεις δῆτα ϑανατους εἴκοσιν: 
Χρ. Ταύτῃ γε᾿ 'γῶν δὲ δύ᾽ ὠποχρήσουσιν μόνω. 

Πε, Οὐκ ἂν φϑανοιτον τοῦτο πράττοντ᾽ ἢ τί γ᾽ ὧν 4ὃς 
Ἔχοι τις ὧν δίκαιον ὠντειπεῖν ἔπη. 

4 
«ε , “ἢ 

[κανοὺς νοκοίζεις.} 
5 

Αντὲ ὃ γὰρ 
ω] 5 - ᾿ 

τοῦ 84. ἀρκοῦντας" 
Ἐν» ᾽΄Ὰ4 , 5) 4 ι εν 
“κανὼν 7. ὁ ἕξι παραγενοκεένος, ἥρπεσε προς ΤῊΝ δδόν. 

484 ωὼ ᾿Δποχιρήσουσι.} ᾿Απόχρη ἐπὶ ἐνεσῶτος ἀντὶ τοῦ, ἀρ- 

κετόν ἐςε, καὶ ἀποχρῶσα δήκη ἐπὶ ϑηλυκοῦ, ἀντὶ τοῦ, ἀρκετῆ 

ὑπάρχει, καὶ ἐπὶ μέλλοντος ὠποχρήσει» 
͵ ὡς 

σεταέ.- 

ή55 Τοῦτο πρώττοντες. Ὶ 

ἂν, φησὶν, ἀνα βάλοισϑε ἀποϑανόντεε" 

85. ᾿Αντὲ 

ἀντὲ τοῦ ἀρκετὸν γενή- 

“ 5 , ὰ 3 
τους ἀποϑανόντες ουξ 

ὌΜ “ Ε » 
ἀντὶ τοῦς ταχέως ἀπελϑόντες 

τελευτήσατε" εἰ γὰρ νικήσετε, οὐκέτι δίκαιόν ἐσιν. Ἄλλως, Οὐκ 

ἄν με, Φησὶ, νικήσετε" ἐοὶν δὲ νικήσητε, οὐχ ὑπάρχει δίκαιον. 

Ἁ 

ν. 484 Νῷν] Ο. Ὠ Ὁ. νῶν} 
ἡ μἶν" συνίζσις" να δᾷ ν. 
40γ,. οἱ ἴ. ϑέεερἤαπ. Ρ. 15. 
Τγαοὶ. 46 Ονιμορν. τὐμρνὴ 
«Αὐἀμποί, τη. δορλοεί. Ῥεδεῆσῃ: 
ἐπι ᾿Αποχρήσουσι) ἀρπκέσουσι. 

'ν, 489 Πρώάττοντ᾽ .., 2 τέ γ 

ἐν] Νοι ομϑβοιιγσιιπι οδὲ, ιϑολο- 
ἐξαϑέεγυ 16 1888 προίττοντες" 6 Χ 
41|ο 5: πιιὶ οΟηΒοα τ πν, “ἐδ- 
Ἰρὰι 1π δ}18 ΠΌΤ ᾿πέοον νοῦ-- 
δ118 ΘΧ 1856 ΒΟΥ ρίαν ΔΠ1: Οὐκ 
ἀν φϑάνοιτον τοῦτο πράττοντες" 

τί γ᾽ ἂν εἴο. Βηβαι μα 4αθηι- 
δἀιηοάππι 29 6]]Θ χουνε, οχ- 
φῬοπάοπγι5 μὲ Αἀποξαί! 0 Π101)5. 
Τ) δΟΙ ΙΟΗ ΘΗ ΠΡ} 6558) ἐπ Ὁ 
σ. ΡΌ. μῖ81 φιοά 1 60 5818 
γηδηάοβο Ἔχει οἱ οντιπεῖν, δά- 
αἰΐο, ἡνίκα ἡττηϑῆ" τπηᾶοὸ 11- 

4πδί, 10. {πιᾶμὶ ᾿πϑπΐθ ν6Υ- 
δασθ Ἰϑίοτιιν 80. δὺ ρεοῖ- 
οορία {ποῦν βθηΐοηίϊα,. Ν6- 
ατι6 ἰαπΠ20}) 60 ΠΊΔΠτ|8 1Π{0]-- 
οαἴππ .1.. ̓ἰ5οο. φαϊἀάδι ὁὉ- 
ΒΟΥΨαΧΟ πὐΐμϊ Ὑἱάεοῦ ; πὴ 

Ε] 

, 5 
προττοντ' 

4πο04 πτ πιονοδῖ; ον σϑιηΐη8-- 
ἀπππι 1η. δοάδθε Θχαἰ 0 18 ΠΠΕ1}- 
ὕγο: βδερὶυβ δῖ 4 Ποιὰ 
βοΐογο 88.}5 οοηβδίδὶ, οἱ μ}]1π- 
ΤΊ 8. ΘΧΟΙΊΡ118, πὸ πο. 4π|- 
ἄδι Ἰοοο ρῥγδοίουιῖο, ἀοοσιῖξ 
Τ᾿ δέορλαμ. ΑΡΡ. ἀθ Ὁ. Α. 
Ρ. 187. 5εὰ ψφαοά νουβρᾶ 516 
νἱἀοδηΐαν {1π|586. σοιῃροπθῆπ 
ἀα. πἴ «αἰίοτα ρᾶγ85 806Π|6 
βρεοίαγοϊ δὰ βαϑάθπιὶ Ῥ6γ80- 
πᾶ5, ΟΠγεμγ πηι οἱ Β]ορβ1:- 
ἀομμμι, αἰᾳιο ῬΥΙΟΓ : δος 
αὐΐθη ΘΟΠ ΒΘ ΠΣΘΠ 1, 81 ἰανῇ 
γχηδηῖ γοἤησοτο Ἰσοαῖ: ---- 

, ᾿ »Υν ΕΣ 2 
τί γὰρ Ἔχοιτον. ὧν δέκαιον ὧν- 
τειπεῖν ἔτες 

δὃ4 ᾿Αρκοῦντας) διξάας δά- 
1α115 Οοηυΐοὶ ν ΘῈ 15 ἘΧβουιρϑι 

1 ἹἹκανός, ἶ ' 
85 ᾿Αντὲ τοῦ, ἀποϑ.} Ῥυὶ- 

γάλι, 4880 Ὁ. ΠΟ. ρτδερεῖ, 
οποΐαρθο. [{πἴοῦ νευϑιιβ δά 

Ἰοσιαν. δα)θοίαμι 

υϑδυνδωνο 

ΜῊΝ 

ὙΠ Ύ ΗΝ 

κυ καιιαπαχοανανννπαμν σαντες, τοις - πω Ὡς τοσςς. 
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ΑΟΤυΞ ΞΕΟΟΝΡΟΙ Ξ56ΕΝΑ ΟΥἹΙΝΤΑ. 

Τετράμετροε καταληκτικοὶ 9᾽ 
3 . « ΕῚ , ͵ 

ανοπαισικοὶ 9. ΔἈριςο(ανειοῖο 

Χορός. Χρεμύλος. Βλεψίδημος. Πενία. 
δ 

Χο. ᾿Αλλ᾽ ἤδη χρῆν τ, λέγειν ὑμᾶς σοῷον, ῳ " γηοήϊο 
σετε τηνὸδιὲ 

487 Ἄλλ᾽ ἤδη Χρῆν τι λέγειν. Κομιεώτεόν ἐςι δύο πέχωνς. 

ἡ τριῶν" 

πάσχοντι, Ὑἰϊ1056 ΓΙῸ πίσχον- 
τε ΠΑΡῸ ΤΔΙΟΠΘΙη ἜΧΡΟΠΙΪ: 

πράττω καὶ τὸ ποιῶ, καὶ τὸ 
πάσχω" ἴππηὶ 56 ὸ 5πᾶ αϊποίᾶ 
Ῥαπ τη οὐβεγνδίϊο ππὸ το- 
νοοδνὶ ἐδρθεῖ: Τοῦτο διπλοῦν" 
7 ταχέως πείσεσϑε τοῦτο" ἢ 
ταχέως ποιήσετε τοῦτο πρός μι 
ἡττηϑεῖσαν" ἜΠΡῚ, απδο ἀοίο- 

ΥΙ8. Δ] πα ηΐο βου 6 θη ΐατ, 

ΟΟΥΤΟΧΙ. στιν Δ στια 56}- 
ἑοπίϊα ἤδδθο σαρὶ νοι: (με) 
108, τιαᾶπν ρμοέοϑίἐς οοίεγγὲ- 
716, 1εἰ ἀρὲίθ, πὸ αἰξεγιείγα 

}ανδ δὰ οογαείζέϊοηα ροομπααυ 
αξίαξπιγ: φηΐα ογεῖσε {ειῖ8 
ἐσιιϑαθ εἰἰοαξ, δε, φπαπαο 
τἰξέτεβ ἤογέ, ἐδοοης ργοροϑί-- 
ἔαπι δέον ίας 9 Ηδος 116. 
Ναας, (πὰ ϑολοῥαϑίαε 5ρΡ6-- 
εἴανογιηῖξ, νἱάραμπη5. .1- 
Τῆτι5 νοῦ ΟὐπηΟΙ ἰδέτι πη ἴῃ 
ταοάτη 1ηἰ εἰ] χτῖ: 7768 δηῖπι:- 
1670 πτεῤέαυ ἐπέογ ον ί δ᾽ τη ο-- 

γαῆν, φιῖν, τπογίέθην ϑ{αέϊχυ 

ορρείαΐίς: Ῥατιρογίαβ, 1πατῦ, 

οὐδέ ἕποτε δὲ ὑπερβάλλει εἰς τὸ τέταρτον: 

χρὴ λέγειν ὑμᾶς ἀντιλέγοντας. 

τράμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν. 

τὸ δὲ ἔξηο, 

Τὸ 2ὲ μέτρον οὐνγοεποεεφικὸν τε- 
ὃ0 δέχεται δὲ τὸ νοῦν 

Ποὺ πὲ 6 νεϑίϊσῖο ἔδοϊαπί, 
ῬΕΙ͂ Ἰοσὰπ δογία! εν; Π8Π1ν 
δὲ οϑῖι88 δ᾽ πΐ ΒΙΡΘΙΊΟΥΟΒ, ΠΟῚ 
ΔΠΊΡ]15. Ἰαδίη. ἔΠΕΡῚΣ ΘῸ5 

Βιοτία ρθοιϊ. ἤν δὴ 18 
ταίϊϊοπο πα] απ ἀἸβοθα, [8]1 
Ῥδοῖο βθπϑιη} ΘΠ] δ η5: 776 
πὲ ἐπ ἤαο ἐϊέθ τοὐποαΐζδ, οτττ-- 

γυῖσιο 7ογὰ ποθ ροίεοϑέ: φιοᾷ 
δὲ ἰαπτον 7 αί, πιῤιὲξ ογδέ ἐγιύ-- 
ψιεῖμδ: φιῖαί οηΐμν 6δέ ἐα]ι-- 
εἴοχην, φιιοαί «εἰ οατέδατ πυϑαῖτε 
αγϑιρεγείαηυ 7176. φιιίδ ργ078-- 

γέ ()υδα 1}}1} σομοῖδο 1χ6- 
γαηΐ, Ὧ6 4115 1ῃπ ΟΥΥΟΥΘΠΣ 
Ἰαθογοίαν,, Ῥδαϊο {π5}π|8 οὐδηξ 
ἜΧρ] ]οαμα. Αἰμϑέθγβ τελεὺυ- 
τήσατε, ἀυοα δηΐθ δ 101- 
4πὸ ᾿Θσοθαίθν, ΡΟΥΡΕΥ ΠῚ πλ11-- 
αν τη τελευτήσετε. 

80 Δέχεται εἰο. 6 Αἀάι- 

ππὶ ἂὖ Ζήορἠαρδέίοηο Ὁ. 25. 
οἼπιβαπ6 ϑολοί. Ρ. 91. εχ 'ᾳαϊ- 
θ1ι5 πος 5} ἀδοογρία, 1δ1-- 
τ, παρὰ δὲ τοῖς δραματο- 
ποιοῖς καὶ ἰώμβον καὶ δάκτυλον, 



Ἀ 

μαλακὸν δ᾽ ἐν- 

δώσετε μηδέν. 

140 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ἐν τοῖσι λόγοις: ἀντιλέγοντες" 

Χρ. ἐμννν μὲν ἔγωγ᾽ οἶμαι γνῶναι τοῦτ᾽ εἶναι πᾶ- 

Ὅτ; τοὺς χρήτους σὼν ονθιρώστων εὖ πράττειν. 
σιν ὁμοίως» 

ἕξι δίκαιον, Ἅ99 

Τοὺς δὲ πονηροὺς, καὶ τοὺς αὐἰϑέους, τούτων τό- 
νοντίου δίπου. 

ΟῚ Ψ « ἫΝ Ὁ 7 

Τοῦτ᾽ οὖν ἡμεῖς ἐπιθυμοῦντες, μόλις εὕρομεν, ὡς: 

παιρικὸν κατοὶ πασὰς χώρας ανείπαιεςον, 

τε γενέσθαι, 

σαρὸὶ τοῖς δρα μιατοποιοῖς - σπανίως δὲ καὶ προκελευσμεοτιρπῦν. 

"Αλλως. 
βαίας ἐκ «ίχων ἀναπιαισεκῶν τετραμέτρων κωταληκτικῶν, 

λευταῖος, 

᾿Αλλ᾽ ἡδὴ Χρῆν τι λέγειν.} Εὐϑεσις διπλῆς κμμοι- 
ὧν τξε 

- ᾽ - 

Τοὺς δὲ πένητας τῶν ἀνθρώπων ἁρπάζειν, 87 πρὶν καταϑεῖναι.. 

"καλ εἴταν δὲ τοῦτο τὸ μέτρον ᾿Δρισοφάνειον, διὼ τὸ ᾿χατακόρως 

«αὐτὸν τούτῳ χρήσασιαι, οὐ μὴν. εὑρηκέναι πρώτον" ἐπεὶ καὶ παρὰ 

Κρατίνῳ καὶ πρὸ 

88 Σελινουντέῳ 

τούτου παρ᾿ 

ν. 488 Μαλακὸν δ᾽ ἐνδώσετε] 
σ. Ὁ. ργάνθ, μὴ μαωλαωκῦν᾽ 
ἀποα ἰάπιο παπα δοῖο, ἃπ 
νοίπβίαε Ἰοοί ΠΟ η18. ν ΕΒ ΙΡΊτ ΠΣ 
δουνεῖ, μιῇ μαλακὸν δ᾽ ἔνδοτε 
μηδέν" Ἰοητοπαὶ ἔου τα] 8 πῃ γτ6- 
οἰἶπις ἀχροηϊξ, ὑποχαλάσετε. 
᾿Αντελέγοντες ατιΐοια τη. Ὁ. 1). 
οἵ σπηοιῖ5 144. ἀπο οὐπὶ 
νικήσετε Πα ΠΡ 6 Πα: ϑολοίξα-- 
δίδς ᾿υνθηϊ ἀντιλέγοντας, αὖ 
4π| πιοηδᾶΐ ΘΟΠΠΘΟ ἄρθρον 
ὑμᾶς ἀντιλέγοντας" ἢ ῬΥΪΟΥῸ 
δουιρίαγα ΤΌΠΟΥ οδϑὲ ὉΓᾶ- 
ἘΓΟΠῚ5. ΟἸ ΓΒ 8. 

----ΠΠΠρΠΠΠἷἝἷἝἷἝἷἝἽ ..---ς. 

οὐῖϑιι ἘΠΑΥ νδῖου ποβίου : πδυ 
δοῖο, δὴ γϑοίθ: ἴῃ Αὐδίορμα- 
60 αυΐάομι πιοίγὸ, 81 πιοάο 

᾿Ἐπεχάρμον πρεσβυτέρῳ εἰ ὡς 
᾿Αριςοξένῳ τῷ 

᾿Ηφαιςίων φησὶ, 

᾿Ἐπιχάρμῳ καὶ 

ὙΘΡΟΥΙ ΠΥ, ὙΔΥ]551Π16 ΘΟ} 8-- 
γεῖ; 4]ΡΡῸ τρέχρονος, οοἰο- 
γόβάια ρμεάςβ. πιθηβινα ἰθπι- 
ῬΟΓᾺΠΙ ΠῸΠ δθατιδη8ς 

8ὃ7γ Πρὲὴν καταϑ'.] Ιη 4π6- 
ἵπον δηΐθ Ατεβέογι, Εἰ, πρὲξ 

καὶ καταϑεῖναι " ΟΟρτΪδΔηλ ἀ6- 
161 7. θεῖ πο πιοίγῚ ἰαπίιμπα 
ΠΟΙΊη8., 864 1ρ86. 2Ζγἱδέορλα-- 
η66 γ. 597. Ῥγο, κατακόρως, 
αποά 5.1.1}1 πιοάο πὸ) 1ηΐρ6- 
4π|6η5 αϑδὶ ΟΥδμμμηδ οἱ 8, διαὶ 
τὸ τὸν ᾿Αρισοφώνην αὐτῷ κεχρῆ- 

σϑαι πολλῷ τῇ Τ]ερἠαέβέζοιιθ 
Ἰοδσιίιχ. 

88 Τῷ Σελωουντέῳ) Σελ- 
ληνουντίῳ Α. εἴ ΕἸ. οταηΣ 
ἀείγαχιῦ Οἰδίρηειδ, οἱ 250γ- 

ἐπέ5 οἱ Αιυδέογιιβ ΟὈΤΟΙ ρεΥ Δ, 
Ἐρο, αποὰ “ΠΖορλαφδίοπ, μα-- 

σπονδεῖον, καὶ δάκτυλον 
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Βούλημώ καλὸν, καὶ γενναῖον, καὶ χρήσιμον εἰς 
τ 
ον ἔφγον᾽ 

Ἢν γὰρ ὁ Πλοῦτος νυνὶ βλέψῃ. καὶ μὴ Τυφλὸς 
ὧν περινοςῇ 3 

Ὡς τοὺς ἀγαϑοὺς τῶν οαἰνϑρώτπτων βαδιεῖται, κοὐκ 
ἀπολείψει" 4. 5 

“Τοὺς δὲ πονηροὺς, καὶ τοὺς ἀϑέους φευξεϊτοαι" κῶ- 

΄ 

σφύτῳ τινοὶ τῷ μέτρῳ μνημονεύεται γεγραμμένα. 
ϑέσεσι τῶν συστημάτων παραγραᾷῷος" 
διπλῇ ἔξω νενευκυῖα. 

λείᾳ" 

ναι μαλακὸν οὐδέν. Ἔ 

τῶ ποιήσει 

32 Ε 

Επὲ ταῖς 'ἀπο- 
ἐπὶ δὲ τῷ τέλει τῶν Ξέχων 

488 ὃ Μαλακ“ὸν δ ἐνδώσετε μεηθέν,ἢ Ἡρόδυτο: ἐν 89 Θα- 

ὧν τὸς δὲ ἐεύρψω ἀνα μεεμνησπκομιένας ἔλιπον τέκνων, ἐνδεδό- 

4 Βούλημα παιλόν. Βούλευμα μὲν τὸ ἴδιον, βούλημα δὲ 

“ποῦ ϑηκμοσίου ἡ γνώμη" 

κλείων ἀντιγράφων, 

καί τοι ἐν τοῖς παλαιοῖς 90 τῶν Σοίρο- 
[ 

ἘΣ ι , Ἄ, 15 4.13 δ Ὁ 
Ἢ καὶ τὸ βούλημε, ὡς ἐπ Αργεῖοις τόδ᾽ ἢν, 

ν. 494 Περινοςῇ ἢ Περιφέ- 
ρήται ἄνω καὶ κάτω. Ὁ. Ὁ 

βεῖ, Σελινούντεος ΤΕροδαϊ: οΥἹ- 
ππάτιβ ΘΒΙ πὶ αὶ ΑΥἹϑίοχθηῖ8 
ΟΡΡΙάο 8510} 140 ϑο!παπίθ, ἐ6 
απο Οὕτενεγ. 510, Δηΐϊ. ἢ. 225. 
220. ῬΟΡΆΑΡΙ5. 6}1158 Τρ ολιαι- 
Π}8. ασον ἢ Ἰοίογῖπ. Ατὶ. 

Οστάπη. ΕΗ, Ρ. 2521. ρΡοϑί- 
ατιαπι πιοπποταΐ, μοῦ φεέητι5 
(τοὐγαιη εν] ΤΑ] ΘΟ οἱ) ,»ε- 
μεγιδ ἐδέ αρμαὰ “4. δέορῆα- 
γιό; δα άϊ!, ἔιαο εἰ Αγ ίδέο- 

, »λαπίμηυ τοοαΐίπι»; ποπ φιία 

φογιαἶϊί0)" 67τι5 ἑάώεηι ζμεῖξ; γεαν 
εἰ «“εδολγίμα, εἰ Ογαϊέτιτεδ, 
εἰ αἰϊ ργίογες τιδὲ ϑδιεχιξ 60: 
φεγπν φῖα ρίμγεπειεδ ἐπ ἦθος 
πο 7Ὸ “γἱδέορλαπεδβ δεύ. “Ζ18-- 

βολγίδ αἀτιαὰῈὲ ραγτῖες ἢ10 6536 

Ροββδὶπὲ, πε πὸπ Παποῖ: 
αὐᾶπὶ ΟΡ τομ δῖ “7γἐδέοπε-- 
γιὸ ϑεζιίτιιεχιέο, ατιὶ δρέολατ-- 
γιὸ Ἰοοθτα 1Π]Ππι Ροίϊογτα 78-- 
το ἀεΡΟΥῚ ρου βαδδιιη Πάθ6ο. 

89 Θαλείᾳ) ΗΙΐ, τοῦδ. 0. 
Οτοπονῖι8 δ 1 ἴοςο ταβὲϊτ- 
ἴπθ 5. δεδόνας οαϊου! πὶ 84}}- 
σεγο πη 8} 1 ΕἸΟΓ ΘΗ 11 ΠΟΤᾺ 
ΠΟΥ 581: Π|86 Ἰηϑο 86, 4αδμι 
γαίοη ΠΙησιὰθ Ογδροᾶθ εἴ 
581. ἰρϑίαπο “Ζογοαοέο ὁ8-- 
βϑοοιπάδγο: πατιὰ 1π͵]ηγία {πὲ 
γουῖΐη5, 226 γἵτπίο δίπαῖϊο ἐγν 
γηοπεγαπαβ ἤἼεαίοεας ἀὐαμε-- 
οἵτι5 νἱΘονϑίαγ. 

90 Τῶν, Σοῷ. ἀντεγρ.} Α]- 
Μαβερ. ν. 44. ἘΡῚ 11.) ποϑ[1}15 
Εδά, εχίαϊ βούλημα  ἱπνυθὴῖ 
ἰϑηηθπ 8] (ου α" 111 ΠῚ ΘΔΠΊΙΒΟΣ1- 
Ρῖο “᾽ Οννεἶῖ Ἰνο, 568 πο-- 

Γ1λ6. ἥοῃ ορὶίπιδε, αἰᾳφὰθ δά- 
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’ « ᾿ ᾳ ἢ Ὁ ; ᾿ ΄ 

Παντῶς χρήφους,) καὶ πλουτουντας δήπου; τά 
σε Θεῖα σέβοντας.. 

᾿ Κ ῃ , “ 2 5 ͵] , Ἂ ᾽ Ἰ..»2 

οἱ τοῖ τούτου τοῖς ὠνθρώποις τίς ὧν ἐξεύροι 
ἀμ) γ 

ποτ ὥμειίνον : 
οὐ τ 3 ’, ΄ ,ὔ δ ᾿ ,ὔ 

Βλ. Οὐτις᾽ ἐἔγω σοι, τουτου μώρτυς μηδὲν ταύτην 
; : ἀρ. νιν 2 

; λ Ὑ ἀνερωτα. 
Ὁ ς “ ς “-“ . 

Χρ. Ὥς μὲν γάρ γὺν ἡμῖν ὁ βίος τοῖς ἀνθρώποις 
7ὔ 

διάκειται Ν 500 

Γ ΝΣ ᾿ ΄ 2. - Ὡ 

“ευρητῶες οὐχί βουλευμια. Ἐν δὲ τῷ, ὥςε γενέσϑαι, παραπληρω- 

᾿ματέκον κεῖται τὸ τὲ, ὡς κοι ἐν τῷ, οἷόν τε. τὸ δὲ βλέψῃ, καὲ Ἶ (51 ᾿ "ἢ ἥ: 
μη τυῷλος ὧν περινοςξῇ, ΟἹ δηλοῖ ἐκ παραλλήλου ταυτὴν σημαΐς- 

, - -“ο 

νειν. τὸ δὲ βαδιεῖται, καὶ Φευξεῖται, οὐ μόνον Αἰολικοὸ," εἶτε 
Δ ἢ ἮΝ ΕΣ "} ν 5 , Ν ῃ δὲ ͵ ΄ 

: ϑρεκοῖ 9 οι λ ηδη καὶ Αττέξο. Ὃ2 τὸ Ὅὲ, δήπου, βεβαιωτεπκον- 
Η͂ ι Ι “ β 

πὸ δὲ, τοὺς δὲ πονήρους κοιὲ τους εἰϑέους, δὲς ἐνταῦϑα εἴρηται διὰ 
7 ᾿ ἐΞ - δὲ ᾿ δύ ὅς δ 

τὸ καίριον" κεῖται δὲ καὶ μετ ολίγα. 
., ᾿ ΄ 

τὸ δὲ, τούτων, εἰ μὲν 
᾿ ὴ ἘΜ ." » 9 ΄ Η . δὲ "δ τ ἘΣ ΄ 

β ρσξενεῦον. των χρήτων ὍΟν. ᾿ρώπων ει ξΞ οῦυ ἙΤΈΡΟΥ. ὧν ξευ πασχου- 

σιν οἱ χρησοΐ. 

ν. 48 Τούτου] Μδπτ8 ΡΥ1- 
τὰ ἀόδάοταϊ τῃῈ Ο. 1). τοῦ- 
σο, ἀα]οοία ΠΟΥ νεΥβ8 οχ- 
Ῥ)ιοδίϊομο, τὸ πρᾶγμα" 8Ὁ- 
βοπμᾶπλ οἷ τη ΓῸ οΟμΐ  Υ ΙΔ τ 
Ἰεοῖ] μοι. αἱΐιις ἀειμα οοΥ- 

τοχαῖ. 
ν. Ὧ90 Οὐτις οἷο. Βενο- 

οανὶ Βὰ. Α. ἰδοιϊομθιη,, 1} 

41ἃ οἵ 86 η8115. οἱ ΠΌΠΟΙ 6- 

στεσὶο ργοοοάπηι: εαπάθαι το- 

ἀπθηΐ, α4τ|ὲ [Ὁ γ6. Πηδη δ 

40 114 ἀεϊεοίμηξ, Βὰ, “Ά. 

«πιτέ. οἱ Β. Οκαϊ. χἴοπι Ὧν}. 
πιάσηθι 8441: πηοιμοηΐαμι 11-- 

Ὁγὶ Ναῖ. [1465. Ζογέμϑδ., απ Ἐπὶ 

Τ,. Βαϊ. αἰησιο Αἰηϑβῖ. ΠΏ]ΠΟΣ 
ΒΕ41 5οϊομξ, οὖ Αδβέοσηϑ 

Ῥοϑβὲ Οὔτιες ραν Ε]ο] δὴὶ ἂν 518- 

ἠβοοσαμῖ:; απᾶπὶ ἰάηη θη ἢ1ο 

ε5856 Δεϊομάσηι πιοππῖξ. Κὲ- 

γταπὶ ἴπ ΕἸ. Εά, 25εη. “μι. 
εἱ Β. Οεί. βουιρίαρα τοπ Ρᾶ- 
ταμλ ἀϊνεχβα ρῥτοβίαϊ: Οὐδεὶς 

ι ᾿ -“ ν ς 
τοὺς δὲ τὰ ϑεῖχ σέβοντας, ὡς ἐναντίους τοῖς αϑέ- 

ὧν ἐγώ σοι τούτου μείρτυς. μὴ 

ταύτην Υ ἀνερώτα " Τδοίητι5. ἃ-- 
Θοδ60. ἤγαοίπὲ, απ, απ} 
1η ναϊαβίο ψολσ1η 6 6}115Π10-- 
ἀὶ Ἰοοίτοπομι ΟἹ Ομ Ἰ55οΐ, ατι8-- 
ει Ἔσχμροὶ Ο. Ὁ. Οὐδεὶς 
ἂν ἐγώ σοι τοῦτο (Υἱϊο56. ὈΓῸ 
τοὐτουῚ μάρτυς. ᾿ς μηδὲν ταύτην 

ἀνερώτα, ἰδοὶ πηθίγιοαθ 88ι}5 
ΘΟΠΒΆ] 1] Ρυΐαν]Σ, 81 Ρ1Ὸ 
μηδὲν 8ΟΥΙ ΒΟΥ οὗ τρόὴ. ποάπα, 
ὨΠΠΠΘΥ αἴ15. 50 1 ΠΡ ΘΠ 115, 8-- 
ἈΜΗ Δαν εν 6οὸ ρξοίο 88 νον- 
8:18. ΑΤΙΒΙΟΡἤΔΠΘῚ ΟΔΘΒΌΣ δ. 
7165 ]5586. Ῥοίμ!55οῖ οομηπιο- 
ἀππ|8, 81 11}]1ὰ φπϊοσιαμ χη1-- 
ΔΠ61 [ογοΐ δοδβειῖας, 6χ- 
Ῥ.]80 σοὶ, Οὐδεὶς ἀν᾽ ἐγὼ τού- 
τοῦ μάρτυε" μηϑὲν ταύτην γ᾽ 
αγερωταο- 

ν. δοοὺ Ὡς μὲν γὰρ] Οαριίι 

ψ Υδιι βα βου ρίπῃ 1 (,1)Ὸ. 
Διήγησις " ῬγοΧίπΟ δὰ μανίαν, 
διὰ τὸ ἀτάκτως Φέρεσϑαι. 

ὦ, 
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ν οὐχ, ἡγοῖτ᾽ εἶναι μανίαν ; κακοδαιμονίαν τ᾽ 
ἔτι μᾶλλον; 

μὲν γὰρ τῶν ἀνθρώπων ὄντες πλουτοῦσι 
“πονηροὶ 

αὐτοὶ ξυλλεξάμενοι" πολλοὶ δ᾽ ὄντες πάνυ 
χρης οἱ . 

ἐνταῦθα δὲ ὅρα τὸ, σέβοντας, νῦν μεὲν λεχϑὲν ἐνεργὴ- 

τικῶς», παρὸ δὲ τοῖς ὕσερον τοὶ πλείω παϑητικὼς" 
, , 

το δὲ, παντας 

χρητοὺς, ὅτε οὗ οἱ πο: ηροὶ τοὺς αγαϑοὺς ἰδόντες διὼ τοῦτο εὖ 
πράττοντας, ἐϑελήσουσε, τὸν πρότερον ἀφέντες βίον ΠΕ ἀϑϑμι ἐπὲ 

τὰ ἀμείνω, ἅγα δι αὐτὸ τοῦτο ξδυ πρώττωσιν. τὸ δὲ, καί τοι 

τούτον τίς ἂν ἐξεύροι ποτ ἄμεινον, ἐπικρετικόν ἐςσι σχῆμα δι ἐρω- 

γήσεως ἀναντιῤῥή ἥγτως βεβαιούμενον.. ἐν ἡ τὸ, 

οὐδεὶς, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις μιυρικχοῦ φρίνετε. 

τίς, ταυτόν ἐςι τῷ 

τὸ δὲ, ἀνερώτα, Ἦ 

περιττὴν ἔχει τὴν πρόϑεσιν, ἢ δηλωτιπόν ἐσι τοῦ πολλώπις ἔρω- 

τῷν. ἐνταῦϑα δὲ “86 σηκεκένεςς ὅτι ἔϑος τοῖς ποιηταῖς ἐν ταῖς 

ἐρωτήσεσι, καϑ᾿ ἃς οἰεταί τις ἀὠντελογέαν εὕρεξ ἔν σοίγεν, παράγειν 

502 Αὐτὰ ξυλλεξάώμενος 
ἋἋΑ ἔχουσι συναγαγόντες" Ο, 1). 

Αὐτὰ 1π10}}}σονάτια τϑ] 4] 
χρήματα, αιοα τιοπιοι ἀρ 5111ι- 

511 ἜΘ ΟΪνῚ ἀοθεῖ εχ ργϑεοο- 

ἄομί! πλουτοῦσε" ἀκ απο 1ἰο- 

4αΘ ΠῚ Ἰηογ6 ΔΙ101Ὶ ἀἸσΘμη118 
Δ 5. ϑδοὰ 418 ΡΟΙΓΑΤῸ 

“δΡραά Οὐμηϊοοβ ὦ ΠΕῸΓΤΟΥΊΠΙ 
Ῥ᾽ αν αἰῖπι, οἰϊδηηϑῖ ΘΟ ΒΟ ἃ 
ἀπ ρ] εκ βεσπαΐων, ργοάποὶ 50-- 
1εῖ, οοπβιἀογαπάμπ οδῖ, δ 
ῬΥδοίεγυϊ σοπνθηϊαὶ αὐτὸν, οὶ 
Το] 18 Τα] οστιαι οχ θοάοιῃ 
110 νϑῦῦο πλουτοῦσε Βρρο- 
ηδ8 πλοῦτον. 

χηοάιι τεοομῖὶ. ϑιμζαία8 τὰῖ-- 

81] αἰϊπά, απᾶπη Βούλευμεοι, 

χὸ Ἴδιον" Βούλημα δὲ, τὸ δη- 

Μόσιον, δι ράϊῖο “4γἱδέορλαπὲς 
ἢος ἰοοο. 

91 Δηλο7} ϑιχποίαχα ἸαρΡαϊ: 

ἐα]οϊ οπάδηι ορί πον ποῦ ρϑοίος: 
δῆλον ἐκ π. τ. σημαίνειν, ΒΙ͂ν 6. 
Ῥοίλιι8. σημεοοῖνον. 

92 Τὸ δὲ, δήπου] Αὐροννιβ 
Ργενάθια «ἀποίαϊ απ πὶ ἰδ η16-- 
τὸ οοηροβίιιϑ: Π00 οἵ ῥχοχί- 
ῃϊὰ ΡΘΓΙηδηΐ αἀ ν. 491.’ 

οὔ Οὲ πονηροὲ εἴο.1 Ἡδοο 

Ῥάι]ο ποι ]αὶ 185. οχσὰ Ο, 9) Ὁ. 
οϑίομἀ ὁ ΤΟσΙοπμα ν. 502. 
505. Ἰδύντες γὰρ οἱ “πονηροὶ 
τοὺς ἀγαθοὺς διὰ τοῦτο εὖ πράτ- 
τοντας, ἐθελήσουσιν τὸν πρῶτον 

ἀζῥέντες θέον" να δ αὐτὸ εὖ 

πο σαν εὴ Ἐχ Βοπο 5. Ἐα 115, 
μτὰ8. ἸΙορο, ἀρίϊοσθ οο]]οσδη-- 
ἴὰν, οπαϊοπάαϊη βαπὶ 46 1]1ᾶ. 

σά Σημαένα, που ατάεμλ 
εδὶ ϑδέογιγμοαΐ: δ)1λιπλ ὈΒΙΠΙᾺ 
δριιὰ Οταπιηδίϊοοθ ἃ νεχῸλ 
ποι Βαρεῖ: ἀοογο Ἰδιθη ψο-- 
Ἰαϊϊ ϑολοζίαβέος, οὈβοσναπ- 
ἀπηλ 6586 ποίαίμη]πο αἰ ραιηι, 
αιομὰ οομμημηθχηοχαὶ, ροϑίᾶ- 
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. Πράττουσι κωκῶς. καὶ πεινῶσιν. μετα, σοὺ τὲ τὸ 

» 

πρόσωπον Φιλικὸν ἀποπκρενόβιενον τὸ ἀρέσκον τῷ ἐρωτῶ ΧΝΝ 

ἐνταῦϑα ὃ Βλεψἐδηκκος ποιεῖ" 

͵ σύνεισιν. 

ε Η 
ως ΩΣ 

δεδιὼς γὰρ» μή ποτε ἡ Πενέο πρὸς 
τὴν τοῦ Χρεμύλου, ἀπαντήσῃ ἐρώτησιν, ἀποκρίνεται αὐτὸς Τὴ δο- 

κοῦν τῷ Χρεμύλῳ. 

δοή Πρκττουσι κακῶς] 
Πάσχουσι, δυστυχοῦσι Ο. 1). 
1 οαμποὶι5 Πα. πεινῶσι" Ρυῖ- 
1115 Αὐγεδίοχι8, υἱὖ νΟΥ5α1 ἰ4-- 

Βαϊ δ θνοηγοῖ, χεοῖα ἀο- 
αι πεινῶσιν" [ἰἰογαῖη πος 10- 
ὍΟ ΠΘΟΘββα 181) ΘΟΙΡΤΟβρδὶ 
1)0. 

ν. δ0ο5 Οὐκοῦν εἶναι οἷο. 7 

ΝΆ] 15. ἴῃ τἰγόφπθ σοΥδι, 
᾿φυοί γα 45 χηϊνθίασ, Βα1- 
ὑτοπτ 1 δϑὶ εἰ ββθηδι85: π6 ο- 
ἀοχ πάθοι 1)᾽ Ὁ. ααϊἀαιίδη 
ἀπποναὶ, πἶδὶ πο 10Ὶ1᾽ ἰδη- 
ἴπμι ΡΙῸ ταῦτ ϑοραγδιῖ5 νο- 
118 ἱπνθηΐοη, 5, παύσει τ΄ 
ὠὦυτ ἦν βλ. 1{ΠΠπ4 εἰΐδηι, πὶ 
ἀπ ο ΠΠΙσίαν, 40 βροοίοὶ παύ- 
σειν, 5. ΡΟΥΒΟΓΙ ρίαν: τοῦ εὐτυ- 
χεῖν τοὺς κωποὺς. Οπππὶ ππ- 
116 Γ1 ροάοβηο πιοάα]αίο 54- 
ἐ15 ἀεοαγγαπί, α1ἃ Αἰϊπά οχ 
ϑολοἑαδέαγιη, τι, 4π|ι ν ον- 
5 πὶ πακόμετρον, ἐν ἐνίοις δὲ 
καὶ ἀμετρον ΡΥ οάϊοαι, 601]1- 
δοπάπ οχ δἐϊηι68, απᾶμ νῈ- 
ἔδγαϑ 1 6 Ὠ ὈΤ 188, δὰ8 ΟΟΓίο, 
41ὰ5 1116 ἰγαοίανογαί,, ἱπῖον 
86. ἀἸβοογάθβ χητ] ἢ 4) μὸ- 
ἀἴσγημα Ἰοοίϊοιθ 0 11556 ὁ 1ῃ 
4. αὐ!άομπι ἴρ58 δθο ποῃ 
᾿χρίαπᾶϊο ΘομΠΘο π᾿ ογαιϊο-- 
1.18 56Γ165, ἃΐ 4) δι )θηάαί1ο0-- 
πὸ Ῥεοϊδηάπιη 685858 γοιῃθάϊιη 
δἰαιϊπου! βασδοῖββιτι5. Ζ᾽6)ι-- 
ἠοῖ πο 1π μη τη} ΟΠ ι-- 

Ἔν δὲ τῷ, κακοδαιμονίαν τ΄ ἔτε μᾶλλον» 

8618: Οὔκουν εἶναί φημ {ἢ 

παύσει ταῦτ΄, ἣν βλέψῃ ποϑ ο 

Πλοῦτος) Ὅ δον, ἥντιν ἐών οἴ. 

Δοπ ἐδὲ ἐφ δέ" ρία (4114); 
ψιίανυ {ιῖδ ἐποίδέοιδ πιαζογα 
ὥοπα πιογίαἐι5 αἀὐφιῖγαΐ ὦ 
2 μαὸ φιίάσην ρα δίποην δὲ 
γον δέαίτιοξ, δἰψιζαε,υ ΤΟ ζιὲ-- 
ιι5. τίδιεσυ γϑορρεῦέ. (Λποᾶ 
αὖ γι πῖτηο ΟΠ θοῦ ᾿ῃσεηϊο- 
86 οοφηίαίϊτιπη, 516 ἴγϑιιῖ [ά-- 
16 ΠῚ] ἴογ6 πο ΒΡΕΙῸ, 
8ὶ, .«απἱᾷ 1π πηοηΐοπι δ ἘΠπ|8 
Τομ οομϊομρ δι} νϑπου]ῖς, 

11|θπ| ἀρουϊαιη. δια 4]1-- 
᾿εΡ ἶο ΟΠ ΘΙ Ύ]ι8 ἀἸοία ν]- 
ἀδίαν ΘΟΠΟΪτι515856,, 4181 511-- 
Ρτγὰ ἔδεοογαῖ ν. 498. ᾳφυῃοά ορθ- 
Τα 6856 ἀδηάδιη ϑιιδάοί, πέ 

1ϑ115. ῬΔΙῚ βδοηϊθηίαθ ἰδοῦ Ὸ 
ΡΓλδβθη5. Ἰοοι8. Ῥτοχὶπιθ Τ6- 
βροπάθαι. Μιυήίαπι νεσὸ 1π-᾿ 
ἰεγοβίῖ, ΡΥΙηδΘ ψν 6} 8115 ραγἢ1- 
οὐἶ86. 4115. δοσδηΐιι8 ἱπροπᾶς 
ἴα: 4τπιῶγ 6. ἤᾶτῃ ΡΥ ]46π) οὐκ- 
οὖν ΕΠ οσοπάαπλ π1ὸ ἰοτεῖ, ἂμ 
οὔκουν, [1586 ἘΜΈΟ ΝΜΩΝ δΧΣ 
Β0Π 0115, 4παηηπᾶπι ν1[10818, 
"81 }6ϑίο ραΐϊοὶ. Δ] ραΐδηι 
δῖ ἰοποᾶβ, ποη νἱᾶοο, απ 
ἰτπα οχίπηα] Ῥοββίϊ, αιαιας 
Οὐκοῦν .«... ὋΟδὸν, ἣν τις ἰών 

οἴο. ἘΠῚ 11] οδϑὲ τη υΐα!π, 

Πἰδὶ πιο] οπἀάθ δἰσποίαγαθ 
ϑναῖιᾶ τίς ὕΥῸ τιν, ΠΌΟΥΒΈΠΙ, 

ογρίπου, ἑοπάππὶ αλτι5 οἱ ΑΙΤῸΥ 
͵ 
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Οὐκοῦν εἶνα! φημ, ! [} παύσει ταῦτ᾽ . ἥν βλέψῃ πόϑ᾽ 
ὁ Πλοῦτος, 5053 

δοκεῖ χεῖρον μανίας ἡ “κακοδαι μονία εἶναι" ἤσως δὲ καὶ ἐπιδιορϑω- 

τικῶς αὐτὸ εἴρηται, ὡς τῶν κατὰ βέον ἀταξιῶν μμανέᾳφ μὲν οὐκ 

ὧν ἐοικυιῶν, ϑυσδοι κονίᾳ δὺ μάλεφα. 

δ05 Οὐκοῦν εἶναί φημι. 

ϑολοίϊαϑέοδ: πᾶτὰ πἰ ἐὼν δα 
ἄρβιι θ]αίμμ τοίου αί αν, ααοά 
1 υἱδολίϊπιι5 ἘλΑυγαϊογ οι ἃπ- 
ται}. ΘΘΟΛ 15. ΘΟΠΒ1}, Ώ}6 
ααϊάεπι κά ϊοθ Ῥγουβιι8. 8116- 
Ὠλ εδῖ. Εὺχ 815 ἀπίθιη δε η- 
8115. ΟΥΤΟΌΥ [6 γ6 (4118: “αν ξιιγ' 
μαπὸ 6556 βοίαῃην αἴο, δὲ τίδιετν 
ἐαπείεν γερμρεγεέ 
ψιαθ μέίαθ ποεϊδογαὐτἠια αἀὁ- 
γι πα ἤηα!, τλαηπ: φιραηε 

4ιεὲβ ἐπι 5518. ἠοηεεπ δι ὧο-- 
γι πα ογώ οοπάιέογξ: τὰ 4|1-- 

ῬΒὲι5, Εἰ αμ81 μείζω ΔΟΘΕΡΟ} 18 
ναὶ χηδ]ονα, 48) ΘΙΟΡΙΙΠῚ 
αηΐε ὁομι!ροίθ8 οσδηΐ, νοὶ, 
4ιοά ἀπν5., ῬγῸ μκιέγεσα, 
“φυἰἀάαιι 11ὰ ἀἰβδὶ ραιαιν, δηΐλ- 
δαἀνογίν δ τη 4]Ὸ ΘΟ ΘΓ 618, 
τὶ Ὁ “7»ἱδέορλαπὲθ τη σοηϊο 
11 πιὰ 1581 710 ΓΟ ἤΠοΙβοὶ ΡΟ 185-- 
86 ΥἿΧ ΟΥ̓ΘΟΙθ116 νἹἀθαίαν. 14- 
οἶγοῦ ΟἿ ΠΟΙ ΘΧΡΕΙΙΔΙΏΏΣ, 
ἢ Ρϑμ]ὺ ἸΙΡΟΡΊΟσο τηπΐαπεὶ 
Ἰτοδηίᾶἃ οἴ βθηϑιι8 οηῖοο π0-- 
βῖο αἸσηῖου ΟὈ ΠΟΣῚ Ροβδίὶΐ., 
εἰ ΒΡΟΥΙΟΥΙΡ15 ΟΠ σ σπου ὃ 
Οὔκουν εἶναί φημ, ἢ παύσαι 
ταῦτ, ἢ ν βλέψη πό3᾽ ὃ ΠΠλοῦ- 
τος, Οδὸν, ἥντιν ἰών τί τις 

ἀνθρώποις εἴο. Φψιέαίεγην, τυρέ-- 
ἔαην αἷοό, φίαθ ργαταην ἦπε- 

πιαχιαε ττέας ρμεγειγ φαΐ ζογεεγην 
᾿φοπιροηαΐ, «ἰέαγη 6886 τῖαηι, 

'ψιαην δὲ τϑιέπν ἐαχιαίεηυ γεεί-- 
ῥὲίαέ Ῥήμέιδ; φωαπιφτές αἰξ-- 

Ὀιμέ, 

Ὃ νοῦς, οὐκοῦν 95. ἐπίλύσε, ταῦ- 

φιιῖδ ἐπι γ 5518. ΘΟ, 5 λο-- 

"πἶποβ πιαγογίδες αὐγείαί: 
Βαϊ, ἢ [}α]]ον, χοΐαππάρ., 
Ῥυιβοοσιιπλ Ρυοσ απ οὔκουν 
ΘΆ]Ο]ὸ “εμέἑεις ναϊαῖαν : παύ- 
σαι ΒΟΥΣῚ θη) ἀμχΧῚ, πὶ οὐ 
πορίσειε πιο Ἶ11185 ἀυδαάγαχοῖ, ἰο- 
ἰᾶφιιο ΟΥ̓αο 71τ5ϊ8 οἰγοιπι-- 
ΒοΥροπο Πηιχείαγ ; ΡΤ. 
ἀρὰ τη6 ναϊεθιῖ, 41πὶ νοὶ 
810 παύσει ΡοΐΠ1858856 ΤΘΙΙΠΟΥῚ 
οομίοπάρι ἢ πο 8114 111 
οιιδὰ {π|0, ΟἿ ΒΘραγάγοηι ἢ 
᾿ν, 14 εδἴ, 7. ἦν ΄ῴᾳτπ6 6ὸ 
πιΔΡ 18, 404] 1πἰ6]] δοίη ἀλ- 
ληνν ᾿ἴθαι μεέζω, ἴαϊδοιι πι6-- 
ἀἸοιπα ρμρᾶδθπθ ἥδριίδγοηΐ. 
2Δηι ΡΌΤΤΟ Π1}}1}} οϑὲ [01]}11τ65, 
ΡῬΓΆΘΒΟΥ ἢ ΤῸ1 510} πη σαί 
ἀνθρώποις, ἡτιᾶπ τὶς ΘΟΗΨΟΙΙΙ 
1) τοῖς" ἀπο πὖὶ 80πΠ108] 1Γ.-- 
γερϑιῖ, σομίληπιο ραγυίοι]α ταν 
16 πιοίγο ποοεχεΐ, ἴοοῦ οδ- 
ἄδνθ ἔμ οοαοία. ὙΙάδμμαΓ 
1τἴδαῖιθ ποῖ Π1}1} 58] ἴθ τὰ 6Π1611:-- 
ἀαϊϊοηθ πο μηο] δία Ῥγοιηο-- 
γ1556 : ἰοηρθ ἰάπίθη ἃρεαβῖ, 
4 Δ] Οτ Π]411 8 86. ΒΡΕΟΙ οοπῖ- 
μπιθηάεί, πὶ δηλ ΡγῸ νογὰ 
ψαηἀιίαγο ἀτι811η: 810 ΘΠΪΠῚ 
ΒΆΒΡΙΘΟΙ,, 110 ΨΕΙῸ [ὈΣ1Π16 
οχριογαίαπι πὰρθο,, 4111 6- 
«ἀπο }15 Ια Ὶ ρυϊηιαθ, 56οτ-- 

ἄδθ δἰ ἰδὴι δ ἀϊ νει βάση ἔι1556 
Ἰεοϊϊοποα: πἰσᾶπιαπια ὅ6Πο-- 
ἰιαρίας νϑίοσεβ, ργομί α119-- 

ἣν [0Ὲ 
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Ὅδον, ἥντιν" ἰὼν τοῖς ανϑρώποις οὐγαϑ᾽ ὧν μείξω 

σὰ ὃ Ἡλοῦτος, ἢν ποτε βλέψη, φημὶ εἶναι δδὸν, ἥντιν, ἐὼν τοῖς 
ἀνθρώποις ἀγα ϑιὰ ὧν μείζω πορέσειε. 

ὁ δὲ νοῦς δῆλος" 

τέραν, ἣν βαδίσας τὶς αὐγοιϑόν τι Σοὶς ἀνθρώποις ἐργάσεται. λέ- 
ψε: δὲ, ὅ ὅτε δεῖ τὸν Πλοῦτον ἀναβλέψαι ποιῆσαι. 

ἐκέφις δὲ καὶ ἀμετρος. 

ϑείη τὸ καὶ, ἥξατοι ἡ φράσις" 

γος, Φημὲ εἶναι ὁδὸν, ἥντινα ἰὼν παύσει ταῦτοι, καὶ τοῖς ᾿ἀνϑρώ- 

Ἄλλως. 

πόν ἔστιν, δ::; ἐὰν βλέψη ὃ Πλοῦτος, καὶ πούση τὴν Πενέαν» 

ποις ἀγαθοὶ ,μεἴζω πορίσειεν. 

τ δὰ Ῥ]υΐπη νὸ] γγῖο- 
γι, ναὶ αἰτεῖ ᾿πΐερρο]α- 
ἐμ ΘΟΙΠ Δ. 105 δον πα ραΐ, 

ΘΧΡΙΠΟπουπηΐ : Ροβι πο πχη οἵ 
8οίιο!α βρὲ σοπιηνχία, απο 
ΒΒΟΡΌΠΕΧΙΠΘΙΟ ΘΟ 51558 [16τ|1- 
αἰ ΘΥσΗΟΠ 15. 101 νἱποο- 
ὙΠῚ15., οὗ τἰὐτιπδηο ]11 16- 
οἷϊο οοηΐπιδα Ρο ρου ΕΔά. πο- 
Β΄ Αγ ΠῈ: ΘΟΥΥ ὨἐΟ] 8 πὶ; 6118} 
51 4118 86 Τι ἀ1{π|5. Δ] [ΠΥ 1} 
Ῥυϊοῖ, ΠΪΠ1] ἀραῖ, 151 1η- 
ἰδου τ ο5. νοΐεραη δἀποίαίο- 
Ἴδ65 αἰτοαπάο ἔπουιηΐ οὐ αἷδο, 

γαῖ ΠΟΤῈ. (πᾶγο Ἰοόσοη- 
ἄππιὶ σημειοῦ νοὶ σημεδωσαι" 
14 411 βῖσῃμο σῇ Ῥ]ουτΠήτι6 
1π δηΐ]ᾳ 1118 Οοεἰ. Ἐπρυ αν, 
Οὐ)τ1ι5 ν106 ἰθβουρέοτοβ 5 ΠΤ] 
88 600 σημοοίένει, ΝΟ] σηιαένετοι 
ἀοάετγιπέ: 118. Πρ ΚάΡΟ ρθο- 

" οαίτπ) εδί 1 ϑντώα, ϑοβοία-- 
8ζ6 ἀπιοίαηξ; Δ᾽ ΠἸεπ6ι 

9ὅ Ἐσ πελώσει Τῆφο πιητιμ 
δδὺ 1  γ] οα 1551] τη 1ῃ ἔα ιι- 
18Π| ἰδίατῃ ΒΟ πο ΠΟΥ}... “πο 
4] Τατπιὰ δα] ἰθῃ. ραν ἕθ ἐχροάϊνο 
ΟΆΡΙ τ’, δῖ δὰ ναυ]ᾶβ ἰδοί]ο-- 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

1566 “8115. 1 0115 δὸλο-- 

σορί σειξν. 

»οιρύιετρος, δὲ οὗτος" ἐν 
οὐκοῦν εἰγαΐ φημι ὁδὸν 

γ) ΄ "Ἢ ἐὰν δὲ τις προς- 
ς "- 

οὐκοῦν ἦν βλέψῃ ποτὲ ὃ Πλοῦ- 

Τὸ οὐκοῦν. 96᾽ ἀποῴατε- 

Ἠ65 ἤπροηᾶαβ, ατᾶ5 ἀϊνοτδὶ 

ἰϊωδσίαθ ν 6] γὙϑροσουηΐ, τσοὶ 
ΔΌ «118. δὐμοίαϊο8. τ θηπὙ8-- 
γΊ τ, ΘΟὨΪἩ σ᾽ Δ Π}.8. ἀΠΠπἃ ἐπὶ 
λύσει δοὺξ τποπάο ἰαθοναϊ 1π-- 
νοΐογαίο, θα 51πὸ ΠΙΘΙ ΡΥ 8-- 
118. ΣΠ ΟΡΥΙΟΥΡιι5. ρίδπθ 10} 
ἡἰδαννου ἢ αἴιξ ογαδοαχ ναχ- 
815 ΑΥΙΒΙΟΡΉ ΠΟΙ ΒΟ ΡΤ γη ᾿ 
Ῥοβίῃ]αι: Οὐὔπουν εἶναξ φημ 
(ἐπελύονι ταῦτ. ἣν βλέψη πόϑ', 

ὁ Πλοῦτος) “Οδὺν οἷο. ϑάνο ἢ 
ἐϊψαην 6856 αἷὸ (δοῖρρέ θῶδβ.. 
εἰ ομζίαϊε8θ. δὲ εἰξδοιέϊοέ,. δὲ, 
ῥἐδιέπν ἐατνάίεπν αἰϊφιεατιείο γ,8:- 
οτρογαγῖέ, ἔέμέμ5.)}» »ἑαην οἷο. 
4ΠΟΥ}} τὶ δἰ ποὶτρδ' οδὶ, Π10-- 

Ἰοϑία, ἰἴὰ 86 8:5 δα 15. ῬῸΓ- 
ΒΡ᾿ουαδ: ΟΥ̓ΣῸ ΤΟΓΟΥΏ Δ Ὕτ|η}- 
νιδοίαν σο ἴοοο:: ὅ᾽ νοῦς, 
οὔκουν (ἐπιλύσει .ἧ.... βλέψῃ) 
φημὶ οἷο. Ἠμ]} 05. ἀπέοιῃ 56Π0-- 
πὶ Πἰ8. οδὺ δίαϊιδη αι τα ὁ 
ἄμετροο οπῖπάο δἰτυ ἃ Ἱποῖριῖς 
Ὃ νοῦς δῆλος... ὠναβε ὑποε- Ι 

ἧσοι" αποαά 6σὸ πιοίεο, ὯΘ ᾿ 

ἀτπιαάαμ ματῖο 851} τὰ αι Πα ίππι: ν 
οὔκουν οονία ἰδοὶ ἄοροι., οἱ. 

εἰγοιϑόν. τι μεῖον ᾿ ἰουῖο εἰλαμ,, 

᾿ 

ρ΄“ --..-.... 



Ἐὰὶι. 

ο ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, 142 
[ 

᾿Αλλὰ, ὦ πάντων ῥὼφ ἀνθρώπων ἀναπεισϑέντ᾽ 
οὐχ, ὑγιαίνειν, 

ἾΠε. 

ΕῚ ; ᾿ “ ἀν". Ὁ» , ἔνι 

οὐκέτι καποθοκε μον εἴν. τὸ ἑξης, οὐκοῦν εἶναι φημεε ὅδὸν, 
-“ ον τ λον ἢ Ὡτ᾿ , , ᾿ ᾿ υ ι "δ δ 

ἡντένα ων ὁ ἰλοῦτος βλάψει ταύτην, ναὶ τὼ «γαθὰ μείζω πῦ- 
ΕΝ 

Αλλως, Οἱ γράφοντες, φημὶ, δίχα τοῦ 

ἄρϑρου τοῦ ἥ, σοχάφεσϑ' κε τῶν κεέτρων δοκοῦσιν οὐ μάλα ἐκρι- 
“ ΕΝ δ ΒΞ Οὐ δδὲ “ 
ὼς τὸ γωρ δ δὴης οὖς ὡς ἔχξις ὑπκοῦν εἴνα (η ὶ ον9ῳ τες παύ- 

θέσειε τοῖς αν ϑρώποις, 

σὲι ταῦτα. ἣν βαδίσας Ζαΐ ὠγαϑον Τοῖς ὠνϑιρώποις πορήσειεν. ἡ 

δὲ ὲ ν βλέψη πόϑ᾽ 

ἔξωϑεν, ὰ πρὸς τὸ, φημ 
σος, ἣν βλέψῃ" 

ἀνθρώποις μείζω ἀγαϑώ, 

ξφξν 9 

λέγω δὲ ὅτι οἷο. νἱκ δι [θη 
ἀαθῖῖοθ, «απ Ππὰ ἡ Ὗν, 
αιοὰ τοβι ἀἰοπάπιη. ρῥπῖαν!, 
Ἰν}1ι5. Εἰ παυ γδίου 8. πιο  οΥὐἹἕα-- 

ἴο {νιον Βοααπν, Ἐὰν 
δὲ τις προσϑείη « «΄΄. πορίσειεν; 
ον 0 4110 Ργοίθοιιαι; 
απῖρρο 1 δθη θη! 8] ΕἸΠΠὶ 
ἀπ πιο ὀχ ρίδηεΐ, τὖ ρο- 
δοαὶ οὐκοῦν" σαἰογι διό! 48- 
5. 1551Π18Π| ἰθοίο περι, Ρ81- 

Ἰοατιο Ροϑβῖ ΠΟΥ] ποία! 

Ἰπγθηϊ, “Οὐκοῦν, εἶναί φημε: 

παύσει ταῦτ΄, ἣν βλέψη ποϑ'᾽ ὃ 

Πλοῦτος, Οδὸν, ἥντιν ἐὼν, 
ποῖς ὠνϑρ. οἷο; 116 [161 πὰ 
Ῥοίαι ἀΠΠερ, ἀταπι τιί οχ- 

ῬΠϊοα ΤΟ πθα ὈΧΟμογοῖ ΠῸΝ 
ἀἸ58] θυ Ποῖ : δαπάθη ῬΓΟΥ515 

1111 βου] ρίαν δι Βαρθπογιηξ, 

1} πι85. γὰρ ΘΧἐΣΙ ΠβΘοτι5 δ. 
βοϊβοοπ ων νἀ ορΡαίαν ; πιεῖ. 
81 γαϊΐοηθ Ῥαθ]η αἰνε δα 

ΘΓ ποι ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΙ5. σομδιιϊῃ- 

Εγεηΐ. 

96. ᾿Αποφουτιιὃν}] Οοά ἐπ 
πὸ ΠΟΙ δηΐθ 0 88- 

Βουιηῖ, 
εἷς τὸ ϑοίατ ει ἢ ΟΧΙΒΘΕΙΔΥῚ, 
δὶ Ἰιίοσα. υθθίαϊα τοὶ ϊιι9 6Χ- 

ὃ Πλοῦτος. 

φημὶ γὰρ εἴνωι οὐδὸν, ἥντινα 

» . Α] 

{μ1| ὠποφοαντικὸν, το- 

οἱ αὐλλϑὶ δὲ χὰ δ νου 
͵ , ς -" 

οὐκοὺν παύσει ταῦτα ποτὰ ὃ Πλοῦ- 
ἌΝ -Ὁ 

ἐὼν πορίζειε τοῖς 

ΠΙθονο. ἘΠῚ ἀπόφανσις ε5ὲ 
ἐπ εοίαίγ; νοὶ ργομμηοῖα- 
ἀμι7η:, 5ῖ0 ὠπο(ανξιεὸν, φποῶ 
νὲμν οἡαιὲ μὲν ααγίρτπαξέο-! 
χιθην τοί ποραίίοποην 7 πα -: 
εὐδ οοπέϊπεξ, ἀἐθ αὰὸ “ιμααε-: 
τ68. ΟἹ ΤῸ Ὁ. Ρ- 395. 294. 

ν 510 ἔγκλεσες δρισικὴ ᾿{14 6 ἃρ-- 
ΡΟ] δῖαχ, Ἰθδὶο «Τροίέονι, «Ἴέεκχ, 
Ρ. 248. ὠποφαντική " εἶγε καὶ 

τὸ ἀποφαίνεσϑαι κατὸ πάσης 

φράσεως παραλαμβάνεται" ἀλ- 

λὰ καὶ ἐπιῤῥήρμιατά τα ἀπο. 

Φαντικοὸὶ ΣΝ Δ 115 ρο- 
ἴοβίαβ 10. ππιπο ]οσ ΠΟΙᾺ 
ὀοπν θη; πὲς ρου !οα]η οϑὲν 
ΠῸ 4π|8 “)ροίοηϊἑξ νοΥῸ18. δά 
τιοηάπι ἀποξαντιεκὸν ἀρα14- 
ἰθγ: 1 δηΐϊ 80 πὰ 1 60Π-- 
ἰγονουϑῖδπ) νϑηΐϊξ, πἰγτ πὶ 
Οὐμ]οῖ ἰοσο οὐκοῦν 60 Δσοοπ- 
ἰ ΟΥ̓ΠΔΤῚ ἀδθεαΐ, 411 δάῇν- 
ΠΙΔΈΙΟΠΘΩΙ, 8. 1110, 41 μ6- 
Βαοποιη, ἱΠ|Ὸ}Ὲ : Ροβίεχίιϑ 
4π1ᾳ ἰμπ10 ΘΟ ΠμρἸ]ἀϑίδε Ρτορα- 
θὰ) ἰδοῖνοο ΒΟΓΙ ΡΟ πη πιῃ οἰ1ᾶπ 
ΓΙ οὔκουν, πὸπι, ἡποά Ρεῖο- 
Το8. οἀϊάεγαῃΐξ, οὐκοῦν. ΔΥὶ 
Ῥίαπο τὰοάο ποίαϊμν (ἱ ν, 
917. γράφεται δὲ καὶ ἐν σχή- 

Κ 2 
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, ᾿ ΄ ᾿ ῇ Ὁ ΄“- , 

Δύο πρεσβυύυτα, ξυνϑιωσωτα τοὺ ληρεῖν καὶ “σπαρά- 
παίειν. 

Ὁ ΠῚ ἂὴ « ἐΞΞ ΕἸΣ 5 ΛΝ 

ἘΪ τοῦτο γένοιϑ᾽, ὃ ποϑεῖϑ᾽ ὑμεῖς, οὐ φημ ὧν λυ- 

509 Ἐξ τοῦτο γέ ἕνοιϑ᾽. ε 97 Εἰ γὸὲὼρο ὁ Πλοῦτος βλέ ἐψει 
λιν» διανείμειέ τ ἶσον ἑαυτὸν, πᾶσι δηλονότι" 

δ. σιτελεῖν σῴων 
4 

΄ 

πα- 

οὐκ οἶδεν ἡ Ἡΐ τς 

τὴν Χρεμύλου γνώμην, καὶ τὴν τοῦ Πλούτον, ὅτ, πρὸς μόνους 

τοὺς δικαίους ἥξει. 

ν. 508 Ἐυνϑιασώτα] Βοοῖΐς 

Ὁ. )ὟὕὟΌΟ. συγχορευταὶ καὶ κοι- 

νωνοΐ, 

ν. δ09 Φημ ἂν λυσιτελεῖν ] 
Ταϊον]πηρσι Ο. 1). Ὁ. γρανιιοα- 
1δπι γε οὐ φημ ἂν γε λυσι- 
τελεῖν" Ἃἀοὸ Ῥάοίο οονΊρΙ θη- 
(ἃ ἴογοι νου] λυσιτελεῖν 501- 
Ἰαῦὰ ρυΐα; “πο ΠΟΥ 88Π6 
ΠΟΙ ΠΊΘΠΙΙΠΙ: Π6 ἀϊσαπι, δὶ 
ἀαδοίγ πὶ 1 1}1|ατ θεάσῃ 1η-- 
ἀγαάαβ, ΠΗ ΘΓΟΣΠΙ διανα!1 

πο βάγια ἀθοδάογθ. 

μίατε ἀποφατιπῷ οὔκουν" ὅτι0 
ξαϊογο οαυ8ὰ ποβίγα θα 5. δϑὲ 
ἔνα. ογαπι 44 51Ρ᾽15 τα, 
4ποἀ 5οΥῖριξ, καὶ παύσῃ τὴν Πε- 
γέχυ ἢ ΠΟΠΠῸ ΠΊΔ1}165115 ΡΓΟρο- 
πηοάμπτι σοβίιριῖθ ἀδα πο μη ΠΓ 
δα αἰνεγβδδην δε ΟΠ Θ , 64 Π1-- 
ἐπι ἴδ]θπι ἡ. Οὔκουν εἶναί φημῖς 
7. ν παύσῃ ταύτην βλέψας πόϑ᾽ 

ὃ Πλοῦτος, Οδὸν, ἣν τίς ἰὼν 

(αι, ἥντιν ἰὼν, ατοὰ νπ]- 
σάτα ρῥἰδοιη Επαγνδίουι Ρ]π-- 
ΒΊτο 1πι6] 56 111} τοῖς ἀνϑρώ- 
“ποις ἀγώϑ᾽ ἂν μείζω πορίσειεν " 
πη 4 ρῥγοΐδθοϊο φαατι οπμηϊα 
βίμιΐ ρὶαπα, δίᾳαθ ἱμπίουρυθ- 

᾽ 

ἰαϊῖοι! ἃρὶθ σομσυπδηῖ, Π1}}}} 
εϑὶ, αποά 7116. 4815 465160-- 
τοῖ. ΔΟΣΥΟ Π0Χ, ἈΠ σορί- 
σϑιε, 5ῖ0 οἷ ΒΟΡΙΡῚ ᾿8] 18} βλά- 
ψαι νοὶ βλάψειε" ὃχ 40 νοῦ- 

Ρο σερεοῦῖῖ “1118. Βιιδρίοῖϊο- 
ποπι, [οχίθ Ἰρϑιμι 11π|4 βλώ- 
ψαε ποπμιι}}18 1ὼ. Οὐοιηϊοὶ 60-- 

ἀἸοΙΡιι5. ΟΧΊ 1586. τὸ βλέψη". 
αἱ "ροϊογδὶ αἰτ]άδ απ τηὰ-- ς 

5ὅπὸ πεσοίϊο δ) αβῃοαῖ 601- 
ΟἰΠΠΑΥῚ ἰθοῖϊο, 101 ΜΠ] Π]1Ππ|ἃ 
ψαυ διό θ οΘοπμηοάύαῃ) 1 ν ΕΓ. 
γὲὲ βεάειιν ἰηνοηϊαῖ: δρᾷ μ6 
4{|8. οομ)θοίαπάο ᾿πθονθ ΠῸΒ 
ἀϊοαῖ, εἰ δαργὰ πιούμῃῃ 18-- 
Β0Ίν γι, οανομά πη 6βὲ: π8η- 
4παπ αἰνὰ ΟΠ 6. Π0 15. ου], 
αἱ {ππαἀαμπιοι μη 5841185, υὃὧὦἱ 
ΟΡ ΠΟΥ, δια 116. ἀοιμοημδίγος- 
1}1|58),) ΟἿἹ ποβίχα ἰἰᾶθο Ρ1Ὸ- 
οὐἀοπάδο Ἰθοίο 15 να} 186 11- 
Ῥονγίαβ. 1] α΄ ΠΥ. 

97 Εὲ γὼρ ὃ Πλοῦτος) 101- 
Ἰπηροπάδμπι 6888 πᾶπο δάπο- 
ἰαιοπθὰ. Ριΐο [81 τπο60 : 
ἘΣ τοῦτο γένοιτο] Εἰ ὁ Πλοῦ- 
τος βλέψειε πάλιν. Διανείμειέ 

τ ἴσον ἑαυτὸν) Πᾶσι δηλονότε 
οἷο. ΝΙΒῚ 418, Εὲ τοῦτο γέ- 
γοιτο, ῬΥΟΙδιιΒ δα)οοχο Πλᾶ-- 
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Ἐ; γοὶρ᾽ ὁ Πλοῦτος ᾿βλέψειε πάλιν, διανείμειέ τ᾽ 
σον ἑαυτὸν ̓  510 

Οὔτε τέχνην ἂν τῶν οὐνϑρώπων, οὔτ᾽ ὧν σοφίαν 

511 ὃ Σοφίαν μμελετῴη.} 

τὰς τί 
ο8ὃ αὐτὴν καὶ ἐνέργειαν. 

ν. 510 Διανεέμειέ τ᾽ σον] 
Ῥυμπι ἴθ 1). Ο. βλέψεε" 
ἀεῖπάο διανέμει ἔτ᾽ ἦσον" 568 
ἀνε ῬΥΪΟΥΊθτι8 ἢ . 18 ΘΥΑΠ]α 185 
ΔΗ ΒΟΓΙΡ ΒΟΥ αὐ ἸΏ 8 Π1|85 ΓΘΟΘΏΙΟΥ : 
πϊγα πη 16 [ΙΘσΙ πιὰ ΨΘΥΒιΙ8 
γΠΘΗΒΌγα ΤΡ ; σΘΥΠ Ὀ.]- 
50 πὶ ΡΥΟΡημηι6. Ἰδοί ΠΟ ΠῸΠῚ 
ἐοβίαίν δα]οοία Ἰπἰουργοία-- 
ἕο: δυακιερίσειε πᾶσιν" τὐπἀθ6 
Ῥογβρίοιι ραΐθέ, αιοα ᾿π 1050 
φοπίοχίτ τΘρουαγ, {ἀσ᾽ιϊῃ πὰ 
6Ε856 ᾿ἰργ8}11. 1η Βα. ἰδπιοῃ 
κι ἢ ῬΑ τ διανέμεειε " 

εχ ΒΝ. γϑιαυδθ σογγθοί! 8. 
Οὐῖμο5 Βιάά. οἱγοπηιήϊθοίϊαηξ 
ἦσον, Θχοορία Καυκίονϊδηα, σαὶ 
Ο. 00. δἼοοβάϊ. 

ν, διῖ. Οὐτ᾽ ὧν σοφίαν] 
ἙΔΙΠ στ οδὲ Π}}14, 401Π 
Ῥγδοΐοεγαϊ, οὐ τε σοφίαν" π6- 
τλϊηΣ σομβρθοΐδμ. ἔτι1856. γηϊ-- 
ΤΟΥ ΡῥΓανηϊαῖθπΊ ψεῦϑιι8 οἷδὰ- 
ἀϊοδηῖῖς ; 416 πὶ 7118{15. ΡΕάΙΡθι5 
1ηδίσ ποίη Ἔσοχὶ δἀ]μΐογε Ο. 
1). ϑεά ᾳυομποάο νεγϑβὶιβ 
ἰς ἰοΐα5 εὸ ἱπ ἶρτοὸ 5οτὶ- 
Ραΐϊινγ, οροσῦᾶθ εβδὶ ργοΐπιπι 
φορσποβοοσο: Οὔτε τέχνην ἂν 
τις τῶν ἀνθρώπων. οὔτ᾽ ἂν σο- 
Φίαν μελετώη" Ροδίγοιπο ν ΓθῸ 
δααϊζαν ἱπίογργοίαιϊϊο μαάϑη» 

 Ταΐϊπ!π 

μελετώη 

Σοφίαν ἐνταῦϑα καλεῖ τὴν περὶ 
γύχνας πανουργίαν καὶ μηχανὴν, τέχνην δὲ τὴν μεταχείρησιν 

ψν6] μαάϑοι" 5ΠΡΥΔ σοί(ῥέαν Π0-- 
εδὲ, συνέζσις. 7αᾶγὰ 

ααοΥβαπὶ Ρογϊποᾶὶ 1114 συνέ- 
ὥνσις, ῬΕΥ΄αδπα ΟΡΒοῦσιηι ν]- 
ἀοίωγ : ΘΌΘΌΤΟΥ Ποὺ 860Πο- 
Ἰοὰ 840 δχϑιηρίαυὶ 1|ΠπΧ1586., 
ἘΡῚ δου ρίαμη {πογαΐ, Ῥ συ η- 
ἂς αἰᾳιθ ἴῃ νυ ]σαί5 Ἐαά. 
ἰβίππι ἴῃ πηοάπιη: Οὔτε τέ- 
χνὴν ἄν τις τῶν ἀνθρώπων, οὔτε 
σοφίαν μελετῴη" Πα Πα 8Π) 15 
νοΥδιιβ 51 1ηπηοἀ π]αία8 οἵ 
ΘδΘβαγᾶ ΟΑΥΕ 85, Ρ6468 ἴδε π 
ΤΊΘΤΙΣῚ πΘαμΘα8,, 181 ᾧιαν 
ῬΕΙ͂ 5ΥΠΙΖΕΒΙΠ 10 ἀπᾶπὶ 50]-- 
1404πιὶ οοραΐῃγ. 

πὲ, οἵ ᾿πίοσταπι ΟΟπ1οὶ νοΓ-- 

ΒΏΠι.,) ἴαπαιιδπηι σαραΐ, Ππ0- 

ἴα]46 ΒΟ4ΈΘΗ ΡΓΘΘῆΘΟΓΟ: Ε; 
γὰρ ὁ Πλοῦτος βλέφψειε πάλιν, 
διανείμιειε τ᾽ ἶσον ἑαυτὸν} Πα. 
σι δηλονότι. ἩἨΗΙ!ς εἴϊδηι δηῖθ 
Αιιοίεγώπι οὔποθ Ἐσαά, δια- 
γέμεειε. 

98 Αὐτὴν} Αὐτῆς σ. 9)Ὸ. 
1πΠ Οἰ]ὰ5 πιδυρὶπα ἰοίϊ ἀθτ 
ὙεΥθὶβ ΘΟΠΟ]οα ΠΟ ἱπνοπῖ- 
ἴὰγ, ΠΙ51 404 ΔῸ 1Π1||10 ΡΓῸ 
σοφίαν ἀερταναῖα δὶϊ βογσι ρίιπι 
ἱφορίαν. 

ἅ 
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Οὐδείς" εμφοῖν. δ᾽ ὑμῖν τούτοιν ὠφαν,σϑέντοιν. ἐθε- 

λή σει 
’ ΠῚ “ ᾿ 

Τίς αλκευειν. ἢ ναυπήγειν, ῆ ῥάπτειν, ἢ τρῦχο- 

σοιεῖν Ἢ Ὄ 

Ἢ σκυτοτομεῖν, ἢ πλινθουργεῖν, ἢ πλύνειν, ἢ σκυ- 

λοδεψεῖν " 

Ἢ γῆς οὐρότροις ῥήξας δώπεδον, καπρὸν Δηοὺς ϑὲ: 
οἰσώσϑαι Ἶ δ15 

515. Δηοῦς ϑερίσασϑαι. ᾿Αντὲ τοῦ. 99. γεωργιᾷς ἐπιμιελ.εἶ- 

σϑαι. 

410 Ἔξ) (ιν ἀργοῖς. Πρν; τὸ ὠνώτερον" 
." 
τῶν κνὴν μετελϑεῖν, 

"Ἄλλως. Τὸ ἐξὴ ὧν πρὸς τὸ, ἐϑελήσει τίς, 

5᾽ ι , - - Εγ 

ἠθη τὸ ἔπος τοῦτο τῆς μέσης κωμῳδίας ὕζει. 

᾽ 

τίς ἐϑελησει τέ- 

ΕΝ Ἐμὸ ἀργοῖς ζῇν τούτων ἀμελοῦσι. 

ἔχει τὴν ἘΝ 

, "Ὁ - 

διότι δὲ μετὸὼ ταῦτα μὲν τίϑεται, τὴν δὲ τῶν τεχνῶν ἀπαρίϑιμης 

σιν προέταξε, 

ν. δι. Τροχοποιεῖν) “Αμά- 
ξας ποιεῖν. Ὁ. 1.0. 

νυν. διά Σπυτοδεψεῖν } 

ααποφιϊά ἀπίο πὸ8. ἔπι ἘπΠι- 
ἰϊοηπα : ποίου ἴα! ἰδμιοη 
δοημεἰοξὲ Αμδίογέσειο, ταἰϊοηῖ-- 

Ὅπ5. ΟΡἕ 18. )Π]ἰᾶ6.,. ΠΟ 
ἀνθ. ΟΕ5581 πιοίσο βΒΈΡεοΥ- 
νιθη δα) σα 5; Ιἀεοαιο μ8- 
ξῖδ,, απο ρμογαιάηι Ἱποοια- 
ποθ οὐαὶ σκυτοτομεῖν οἱ 
σκντοδεψεῖν οοὐοπι ἴῃ σψοῦβιι 
τοροϊαμι ναναία 5} 080 
αυδηϊαίο, Ηΐς ἀπίεηι πο- 
πὸ, τι ΔΙΘΌΤΟΣΙ, ΒΊ1Π1 0Ὁ- 
ἀποοὶ {{π|4 ἡοηνογὲ να]ραί!5- 

᾽ 2) 3) ΒΔΌ., Αρες Αρες. 

οὐχ ᾿Αρότροις οὐδ ὁ Ἂν 
οπὲ νὲ σχίσας τὴν ἐπιφανειτν 

.- 

ι - - ι , 
διὰ τουτοὸ εἰπὲ τὸ τούτων. 

{πὰ 

οἱ δὲ ἀπ᾿ ἄλλης ὠρχῆξ 

σ. Ώ)ῸῸ. εἰ δάπεβον, τῆς γῆς. 

τὸ ἔδαφος. 

99. Γεωργίας} ΑἈπεδέεγο ἀ6- 
Ρβϑῖιγ: Ρειοτεβ Εσα. γεωργούς, 

γ Ἢν ἐξῃ} Ἢν ἐξῆν Α. οἵ 

ΕῚ. Μιιίδμπη (ὐδέογιῖο τότε 
σΟββοΥ ἤογίμ εἰ Αἰτοδέθ- 
γιδ: ὭΘΏ ΤΟΡΌΡηΟ, 4ιδης- 
«το ῬΥῸ νᾶ} 1 Ἰοοίομο πᾶς 
Ῥοχὶ Ῥοβϑοῖ. 8: ἐξῆν ἴῃ δὴ- 
{15 ἔα 1556. τη θιη δ 5 ΘΧῚ-π 
βίηιο8, τοάποίο ἢ, 4ποὰ ἃ 
γα πδὰ Ὁ: 2). ρτδδ- 
ἴονγο νάϊ, παπὰ Ἰποοππ- 
οἴπηθ βουῖθὰ5, Ἢ ἐξὴν ὧν 
ἀργοῖς ὑμῖν οἵο. δὰ Ἑσομαλῖοηθ, 
τὰ ἢ 1ο ΟΥ̓ΔΕΙΟἢ15. ποὸ- 

- “2. 
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Ἢν ἐξῇ ᾧῇν ὠργοῖς ὑμῖν, τούτων ἥδντων οὐμε- 

λοῦσιν; 

Χρ. Λῆρον ληρεῖς" ταῦτα γὰρ ἡμῖν πάνθ᾽, ὅσω νυνὶ 
κωτέλεξας, 

Οἱ θεράποντα μοχιϑήσουσιν. Πε. πόϑεν οὖν ἕξεις 

Χρ. 

ϑερώποντας; ; 
᾿Ωνησόμεϑ᾽ ἀργυρίου δήπου. Πε. τίς δ᾽ ἔσαι πρὼ- 

τον ὁ πωλὼν ᾿ 
[ Ω ’ λυ κὦ 2, " 

Ὅταν ἀργύριον κοκεῖνος ἔχ} Χρ. κερδαίνειν ου- 
΄ ΄ 

λομενος τις 520 

ῃ " -» , ᾿ 3 
τὸ. ἦν ἐξῇ, λέγοντες, καὶ σκοπεῖτε ἔξωϑεν λαμβάνοντες οὐκ 

δι Ἶ : » “- 

'φρϑῶς οἴονται. 

517 Λῆρον ληρεῖς. ] ᾿Αντὲ τοῦ, κατὼ λῆρον. 
ς 

᾿Αττικῆ ἡ 
͵ ἢ ι “ ς ᾿ ΄ ε . ὧ 4, .8 

ὥρασις, καὶ τὸ σχῆμα, ὡς τὸ, μιανέοιν μεΐνῃ, παὶ ολως ἐφ ὧν 
Ὁ ’ , . 

τῷ πραγματὲ 2 ἑἐπαγετοιε τὸ 
2 ι “- ΄ «Ὁ 

ἄπο του πραγμιῶτος ῥήρνο 
« 4 

ὡς τὸ. 

ὕβριν ὑβοίζεις, καὶ φυγὴν Φεύγεις. 

ν..5616 Ἦν] Μευῖϊΐο. ἐκ 
νοϊι5ι15 Εαἀ, γτονοοανι! Απ- 
δέογ5, 4πὰπ) “Ζογέι5 ἀο({18-- 

βεῖ 2, δδαΐπο Ἰορίϊο σορουὶα- 
ἰὰν ΠΟῚ ΒΟ] πὴ ἴῃ πιρά, οἱ 

. (Αἰηβίο]. βὰ τη 1ρ80 Ὁ. 0Ὸ. 
ἘΠῚ ἰαϊηοη 411 τηδηπ8 ν ἀἀ- 
Ῥιηχιεῖ. 

ΝΑ 517 Λῆραν ληροῖς ] ᾽ἾἊ:- 

τικὴ παρήχησις. Ο. 900. εἰ 
Κατέλεξας } ἀπηρέϑιησας, Νι- 
τα γ 1 λέγειν 

παν ΟΥδιτηδίϊοι ὠριϑιμεεῖν" 
ἩΠεγοῖ. τῷ ν. οἱ Ἔλεξεν" νι- 

ἄς ϑδϑολοέ. δεέπάαν. δά’ Π. Δ, 
590. ᾿ 

ἭΝ] Ἥμι Α. οἵ 

εὖ ἤν} ἡ μῶν βοΐᾳ Β. ὟΟἷδί. 

ν. διὃ Μοχϑήσουσι]) Μω- 

ΒΔ ΟΡῚΠ5 ΟΧρΡΟ-ς 

χϑοῦσιν Ο. Ὁ Ὁ. δάξδοτϊρίο" 
πκοπειῶσιν" 4πᾶμι Ἰεοίϊοποπὶ γΓ6-- 
ξαίαὶ ταοίγαιπ, οπ]Ὸ85 ταὶ] 
πο ἰ ναϊσαί!5 ατιάθιῃι δάσιι- 
ταῖε 111 μιαρά, ρευρεγαηι 
ΟΠ21850 ν 15 ἢ πὸ ΨΟΥΡΙ. 

ν. 520 Ἔχ," Ἔχε: Ὁ, 

90ῸΌ. ᾿ 

νδο οἵ ἃ ρεδοοθάομεθιβ. 56-- 
Ἰαμποῖδα βδἰαί παι Υ, 

 Ἔπαγετοι Ὁ Ῥτγανθ Α, 
ἐπαγάγετοαι. ἰκν ρυϊου]ριι5 Βα, 
οχιίιος ὡς τὸ μανίαν μιαένη 9 
καὶ φυγὴν Φεύγεις" 5ιαροννα- 
οαὰ ἀοίονι ῥεδθομηΐο ϑμίώω, 
4] ΡΒ! μφένῃ Ῥϑαὶο ΕΙβοιυθα 
ὄτε δὲ ᾿Αττικὸν τὰ σχῆμα- τὸ 
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3 Ἱ Ἔμπορος ἥκων ἐκ Θετταλίας παροὶ πλείφων ἐν- 
' δρωττοδιφῶν. 

ΕΥ [ » ς « , 

521 Ἔμπορος ἥκων.) 2. Ἕμπορος ὃ πραγματευτῆς ἀνϑρωποο" ᾿ : ; 
κυρέως δὲ ὁ πλέων ϑάλασσαν, παρὰ τὸ πόρος" πόρος δὲ κυρίως 

δ τὰ ᾿ , ε ἢ τ 
ἐπὶ ὑγρῶν λέγεται" καὶ εὔπορος ὃ ἔχων ἀεὶ τὸν ἐπιῤῥέοντα πλοῦ- 

᾿ -Ὁ Ὁ ε -" Ἷ 

τον, ἐκ μεταί(δορώς τον ὑδατικοῦ πορου. Διαβαλλονται δὲ οἵ 
[4 ᾿ - 

Θεσταλοὶ, ὡς ἀνδραποδιςαὲ καὶ ἀπιςοι" ἀεὶ γὰρ τὰ Θετταλῶν 
, [4 -} 

ἄπιτα, ἡ παροιμία ᾧΦησίν. Εὐριπίδης, 
Ϊ 

ν. 521 Παρὰ πλείσων) δ1- 

16 νδιυϊδίϊοπμθ βουναμΐ ΒΟΙΙΡΙΙ 
να! ρα ΓὙΡ15 ΠΌΡῚ ; 4{1- 
Ῥιι5 δοοθάῖ δ μγρί 8 ϑολοί. 
844 Ῥμοβη. ν. τάτι0. [ἰμνι- 
ἀἴοβε ἀϊοίπιπη δα βίη, 45] 

ΓΒ ββα!α δ Ῥ]θπὰ 6] 15Π106} 
ποπλϊηαπι, 4ὶ ΑἸΠ|6Π18, δὶ ἀ486-- 
ῬΡΈΒοδι ἔονθηΐ, ιηογίθ μ]6- 
οἰδραπίαν. Αποίον Εριβι. Οὐ τ. 
ἄἀε Νοῖ. δεννέδ, τὰ λαρά. 
Ῥ- άν. ορτιεγιαίαἐΐοτθ οογέϊ55-- 
γα γεροποπαίιεην οΟΘηβοὶ παρ᾽ 
ἀπίσων" ὠπιςίας, πα, γπ0-- 
πυΐηθ ἐπγαπιος {πε258586 ἢ Π6656- 
ἴος αοοεί ϑοποίἑαδίεβ, φιροα 
γιαίϊει απιοη, ποῖν αἸγνααί-- 
μογέτνέ,, ἡιία ποὺ οἰλολέιεγ" ἐπι 

ϑολοίίο αὐ ἄαθς σνεγύα παροὶ 
πλείςων, εἰ ἐπ 60 φιιοα ρτῸ-- 
αἰπιθ ργαθοοθαϊέ. Νοι οη81- 
ἄδαι ἀπ Πιθοῦ 141π ἀπ δπῖθ, 
4πᾶπ| πὰ 60 16 Ί 556 11, 11 Θᾶπ- 
ἀθῖα πιθ οοπ]δοϊαγαιη. 101- 
ἀ1556. ϑοιμο] βίδα νου ]5 1π- 
δυοσίαμι; ἃ τι 58π0 ργορα- 
θΠῸ νἱάοθαίαν 11 ΘΧΘΠΊΡΓΙΑΓΙ 
διὸ ΡΙᾺῚ ῥσιου 5. ἢ βθοππ- 
ΑἹ ἱπνεμπίδῃι ἔπϊ556. |6οῖ]0- 
ΘΙ ἰδίῃ : ΔΌΓΟ5 απο οἱ- 

βεημάοθαὶ ᾿πρταίτι8 501} Ρ Ρ Ἰη 
ἴῃ οχίία βι π}} }1π|πὼ Οαδι18, εἴ 
4 σοποϊπηϊίαϊο, 4πᾶ6 ἴῃ Οο-- 
γι πιοϑὶυὶ ΠΕΠΊΟΘΥῚΒ ΘΠ ΟΥ 6 

50 161, ν 146 δ ουσγοπβ. Οπᾶ- 
γ6 Ῥγόριὰβ οἴξαπι δά βδον1- 
Ῥίπταπι ψα σαγθπὶ ΟΟΠΔΡΑΡ 
παρ ἀπλήςων αν δραποδισῶν “ 

4αοα φαϊάθπι δριϊμοίοη '“πὸπ 
ΨΘΡΘΟΥ, Π86 4118 ἃρίο  Ππο588--ὶ 
115 σον ΘΓ ποροῖ, ῬΥΆ68Ε7-- 
ἀπ ἀνδραποδιςαῖς, ααἱὶ νἰΐαιι 
Ἰπογὶβ ροβίρομοθαμπί. Ναμπο 
ἰαδη 1ἢ 68 δι βϑηΐθηϊ]δ, 
πἰ 1} ἀΡΘΙΓῚ ΠῸ5 6556 [ἀοῖπ-- 
705, 81: τεοορίαθα Ἰεοίϊοηῖ 

Δα]αουθάμη8. Ανδραπολιοῶν ] 
τῶν "τοὺς ἀνθρώπους δεσιμουντων. 
Ο. 9). 4.1 πιοχ ληφὴν ὁχ- 
Ῥοηπῖ, εὖ ν. δ24. τοῦτο ποιῆ- 

σαι) τὸ ληςεῦσαι. Ἰάοθπι ΘοΥ- 
γιρίο νουδα, τίς γοὸρ ἐϑελή- 
σει πλουτῶν. 

εἰπόντα τὸ πράγμα ἐπαγαγεῖν 
ῃ 5. δ - ι - 

τὸ ἀπὸ τοῦ πραγματος ῥημα 

οἴο. 
ὅ Ἔμπορος] Ηδοὺ 1846 πὶ 

[εγαὲ νου 15. τιδαπ δᾶ ὑδατε- 
κοῦ πόρου, Εἷ Ρ]αγα ἸΘϑπμ ΠΥ 
ἀρὰ αν ροον. ἴῃ Πόριος, 564 
Δ]1Θ ΗΠ] 5810 ἰοοοΟ; αἴθ 088- 
88 ἴα! ον ἀοίεπαα 7 αἰἶε-- 
δὲιι5 Ρυΐατει, ϑωΐα. ἴῃ Ἔμε- 
πορος οἱ Πόρος, οἱ ἴπ ΑΟ0688. 
αα ζίρέαπ. ε Τμαῖεο. Οοά. Ρ. 
1150. 
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κι , » "Νὴ 

Πε. ᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ ἔτα, πρῶτον οπαντων οὐδεὶς οὐδ᾽ ἀν- 
δραποδιτὴς ὶ 

Ὶ »"ὋἪΣ᾽ 3 τ, Μ 

4 Πολλοὶ παρῆσαν, ἀλλ ἀπιτοι Θετταλοί. 
Ἂ» 4[ιπδ 8'» ἃ » , ᾿ ΄ Ε , 

δῆλον δὲ καὶ απὸ ἴασονος. ὃς ἡηνδραπόδισε τὴν Μήδειαν. Ανδρά- 
« ᾿ ς 3 ΄ Φ',"3 -- ε 

αοδὸν δὲ εἴρηται ὃ ποὺς ὁ ἐν αὐδράδιν, ὠπὸ τοῦ ὑποκειμένου μέ- 
- κ΄ « ’ . 6 -Ὅ Ν Ψ ’ 6 

ῥους τῷ ὅλῳ ὑπόκειται γορ' ὁ οἰκέτης τῷ δεσπότῃ, καϑάπερ ἃ 
ι -«ὔ. ΄ 

πους τῷ ολῳ σωματι. 

421 Παρὰ πλείξων ἀνδραποδιςσῶν. Καὶ αὐτὸς παροὶ ἀνδρα- 

4 Πολλοὶ} Ῥάμϊο ἀϊνοΥ- 
βᾶϊη. Ἰθοϊ πο βιιρροάιίαΐς 
ϑολοί. Μμεὶρέα, ακὦ ῬΏοοη, 
ν: κάλ. λοιδορεῖ δὲ Θεσσαλοὺς 

ὃ Εὐριπίδης, Πολλοὶ γάρ εἰσιν, 

αλλ ἀπιτὰ Θεσοαλοῖς. 4ιιὰ 6 

ΠΔ11}118 Θδ[, {τἰὰπΔ ΠΟΘ Ε- 
ΠΑΥΥαἴΟΥ 5. 1πἰο] }] δαί [Δ 01}18. 
ΑΡ ιν ρίας ρυοϊοοίπι πη. ατι- 
βάτου: Πολλοὶ γάρ εἰσιν" (νοὶ 
πάρεισιν, αι παρῆσαν) ἀλλ᾽ 

ἄπιτα Θεσσαλῶν, νο] Θεττα- 
λών" 1θα41ὸ ρΡγυορίτι5. δἴιδὴ 80- 
σοας δὰ ρΡδγοθη)δην ΠΊΘΠ]Ο- 

ταίδηι, 4π80 1ρ58 ῬΤΙΠΟΙ ΡΠ} 
εϑὲ ΙΔ], ἔογίθ δηλ 6Χ 
ὁ] 1|α0ὸ νοίογαιῃ ᾿ΓΥΔΘΙΘΟΓΊΙΠΊ; 
τὶ ΟΥΘΟΥΥΙ 6. βοϊθηΐ ψ ΟΊ 818 

σΘΙοθυιι πὶ ροδίαγ πὶ 1 ΡγῸ- 
γεΥθΙα ἰγαπβιγο: οογία [)6- 

χη βίμοπμοβ ἐὺ γτϑβροχιὶ Ο- 
Ἰγπῖμ, 1. Ρ. 4. Ο. 1θὶ πο- 
ἰαῖαν οἰϊᾶπι 40 ζρίαπο 1.-- 

8071, απ Μεάοδο ἀαΐδμηι {ἰ- 
ἀοη νἱοϊαπάο ]Ἰοοσιη ργο- 

νουθίο ἀοάονι: ἀπεςοι δὲ Θετ- 
ταλοὶ ἐνομιέσϑησαν, ἢ διὰ τὸ 

Θετταλὸν ὄντα, 

ἀπιςον οφϑῆναι περὲ τὴν Μη- 

᾿δείαν εἴο. αιιαπαπαηλ ϑολοίδία-- 
βία σομπϑοηϊαὶ δμοδίαίλ. δά 
Οὐ. ΛΑ. γν. τάιτ6. ν. 25. Τοι- 
οὕτῳ δὲ ἀνδρὶ 

ι 2 , 

τὸν Ιασονάς 

συγπκροτεῖται 

ε 5 ᾿ δ ς ἷ᾿» ΄ 

καὶ ὃ ἀνδροαποδισής οἷοι (τα 

Ἰοροπάπι ρυίο ΡΥ οὗ) ἐν 
τοῖς μώλιςα οἵ ἀπίισοε Θεττα- 
λοὲ, ὧν καὶ ᾿Ιάσων ἀνδραποδίσας 

τὴν Νίηδειαν" τΐδὺ ρενερ»ὲ-- 

πιην ἰαίγοποης νοοὰὶ Μεάρα 
βργοία τὲ Ονία. εν. ΧΙ, 
το. Ῥνασίοσεα Θεσσαλῶν ἀν- 
δραποδισῶν τποιηϊπὶξ Αἰμδέαιἦι. 
ἀν. ΔΝ, ἢ Βεγθ᾽ ΟΣ ἡ ΡΣ 
θ92. ν. 27. 401Ρτ8. ἴῃ Ἰοοὶδ 
αηΐθ οὐὰΐοβ εἴπ ΠΡ 1118586 
“Ζριφέορλάποην οἱ ϑολοίἑαϑέον 
ἀρουίπη. εϑί: νἱἀθ γαβηιὲ 
Ομ]. πῃ 7 λεδοαζογιεην οοηῖ-: 
γιοπέμηι. Βονα ατιδοάδηι 
ΘΧοευ δῖ ιϑηζα. ἴῃ Θετταλῶν 
σόφισμα εἰ ᾿Ανδραποθίζω, τιθὶ 
οοἱ, Ὃς ἡνδραποδήσατο τὴν Μ. 

οἱ 4.86 ΡΟ]ΟΥ5. 8πηὶ ποΐδο, 
ἀνδράποδον δὲ... σώματερ 
ῬΓΟΥΒ5. ΠΗ απ, 58]6-- 
οἴϊ8 5ἰδίϊπι., εἔρηται δὲ ἀν- 

δραποδισὴς παροὶ τὸ ἀποδήδο- 

σϑαι ἄνδρω, τουτέςι, πωλεῖν" ὃ 

τοὺς ἐλευϑέρους καταδουλούμε- 
νος. Ἰάσονος αυΐειη οχ Ἂ.. εἔ 

ΕἸ. γτϑρϑῖι: βοαποηΐϊοβ Εαά. 
ἁτιοίουθ Οὐοέεπίο.,, ῬΘΥΡΟυ δὰ 
Ἰάσωνος. 

τ ᾿Ανδραποδιεὴς ] ΟΕ ΠΥ 

τιδῆτι6 δὰ ἑαυτὸν Μὶγηιοίορτιδ 
Ἔχ μιρεί. 
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Κατὰ τὸν λόγον, ὃν σὺ λέγεις, δήπου" 

ΑΡΙΣΤΟΦΛΑΛΝΟΥΣ 

τίς γοὶρ 
πλουτῶν ἐθελήσει, 

δυνεύ ὶ τῇ Κινουνευνῶν περι τῆς ψυχῆς τῆς αὐτοῦ τοῦτο σποι- 

ἡσάι: 
ῳ » ΔΝ Δ ἈΦ ΝΣ 5 ᾿ ᾿ . Ὡς αὐτὸς ἄρουν ἐπανωγκασϑεὶς, καὶ σκώπτειν, 

Ι τἄάλλώ τε μοχϑεῖν, 5525 
’’ , [ΟῚ “ 5 

Ὀδυνηρότερον τρίψεις [βίοτον πολὺ τοῦ νῦν. Χρ. ἐς 

ὑγοδισῶν λαβών. 

δοσϑαι., τουτέςι, ὡς " πωλεῖν. 

“Ζ΄ ͵ 

κεζωλήν σοι. 

εἴρηται δὲ ἀνδραποῦδιςὴς παρὸ τὸ ἄνδρας ἀποδέ- 

δὴν Ιλ δεν 5. ᾿Ανδραποδιτὴς οὐ μόνον 
᾿ νς τς Ε ὶ ἂν ὑννῆς ὙΠ ς ᾿ 

τοὺς ἐλευϑέρους }, ἀπαᾶάτης ὠπόγων εἰς δουλείαν, ἀλλὰ καὶ ὃ τοὺς 
΄ 3 ᾿ - - ᾿ ω ᾿ ἢ -Ὁ 3 «ὦ 

δούλους ἀπὸ τῶν δεσποτῶν ἀποσπῶν εἰς ἑαυτὸν ἑπὲ τῷ ἀπαγαγεῖν 
3 "»- “- 

ἀλλαχοῦ καὶ διαπωλῆσαι. 
͵ 'φὰ. ς ΕῚ 

διεβάλλοντο γοῦν οἱ Θετταλοὶ ὡς οὐ 
, Ἄν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ , ΕΗ 

μμῦνον τούτοις χαΐροντες. ἀλλα καὶ λῃηφςείοις. Ἢ 
ἀκ, ᾿ - - ἐκ ε 

5964. ὃ Κι δυνεύων περὲ τὴς ψυχῆς. 0 Ψυχὴ ἡ λογικὴ, 
ς “ἘΜ ς 5 “ 3 , ΄ ! ᾿ ᾿ 

καὶ ἡ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ψυχὴ, καὶ 

ριπίδη 3 

, ς ΡῚ ᾽ 

ᾧυσις, ὡς παρ Ἐυ- 

Ὅ Ὁ Ἴ Ὁ ! "Ὁ ν ᾿ 

“τὶς τῆς ἐμὴς ψύχηῃς γέγως, 

ν. 526 Τράψει.  Διαβιβά- 
σεις. ο. 1)... οἱ εἰς κεφαλὴν 
σοι] ὃ ὃ λέγεις. 

6 Ψυχὴ εἰ..1 Ἦπο ἀε- 
τἰναία 5ι:πη οχΣ ,ϑολοζέὶς δα 
οἘμρρέα. Πΐοο. ν. 177. Ρϑ8|0 
Ῥγονῖιβ οομί δοιδ: πᾺ0 81- 
ἀ}} ἀἴβοογο ᾿ἰοοΐ, ργᾶνα παρ᾽ 

φ Ἑὐριπέδὴ μοπὶ ρῆο σωρὸ Σὸο- 
ᾧοπκλιεῖ " ἐδ οἠΐθι γονογὰ σνοὺ- 
55 {Π6 δορλοοίϊα τὰ Ε]Θοίγ. 

777. γιά. λον. 7͵α. ἴῃ 
Ψυχή. 

7 Κυρέῳς οἷς.7 ϑιωζααηε ἸῺ 

Καταδχρϑάνειν αἰαπαπίέο ρ16- 
ΜΟΥ ι15 τισι πὶ 5.0 Π10}118 ογοάο. 

8 Τάπητες ΝΟ 1 ΔἸ σητιπι 
ἕαῖ νίσαηι, ααοὰ οΧ χὰ γ- 

δίηθ Ο, 9) Ὁ, μὰὸ ἐγδηβίου-- 
γοίαν,, ϑομο] οι: ἐπμϑοβογαηξ 
χπδοιϊαθ ἰονεβ, πὸ ἀππΠοι- 
1658 δά οἸπιδη τι, ῬΥΔΘΒΟΥ [πὰ 
΄Ζασ δδάοιι ἠέορουιοϑονα 
νεῦρα “μουν, ἥζαρ. δἀπαμηε- 
γᾶγοῖ. Ῥαγνὶᾶ 50. ΤΗΝΕ «“[ηιπιογ. 
1η Τάπητες, Πὶδὶ σαοὰ ἀρυὰ 
οὐ σἰ 056 ἰοσιαν μαλακὸν 
ῬΥὸ μωλλόν" ἡϊᾶιη ὈΓΌΠΤΙ8 
811 ἴῃ ἤθη ΘΥΡΟΓΘΠΔ [Δ0518, 
16 }}Πσὶ ροΐοδὲ ὁχ ος ἴρ80 
ΒΟΠο ο, ἈΒΡῚ μαλὸν οἰοη 

δουρί. νο0 μαλλόν. Δά- 
πιδας ὈΒΌΓΡΑΡΙ σοποῦθ [διὩ1- 
πῖπο Διδοαλιεῖο»" οοἰεποἱ ον. 
ν. ὅσο. δὰ αἴθ. ψοΥβΊλ 
ἐσνοσία ποΐαϊ ἀπὶϊατιι5 ΒΥ - 
ΤἈΐογυ.. 

9 Χρισίμοις} Δοκέμοις δι. 
1 Στακτῳῖς, Χρηθέροις ᾿γᾷθ- 
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᾿ δι» "» ν᾽ , 
Πε, Ἔτι δ᾽ οὐχ, ἕξεις οὐτ᾽ ἐν κλίνῃ καταδαρϑεῖν, οὐ 

3᾽᾿ Ὁ Φ 

Ουτε ταπήσιν 

΄ 
Α »" 

Ὑαῶρ ἐσοντῶι» 

τίς γὰρ ὑφαίνειν ἐθελήσει χρυ- 
Π ΕΣ 

σίου ὀντθΣ 

Οὐτε μύροισιν ᾿αϑ Νὰ ςακτοῖς, ὁπόταν νυμῷην 

Οὐ 

υ 

ἤγουν, τῆς ἐμῆς Φύσεως, 
, ΕΣ 

ΡΙ ζωή. τω 

527 Καταδαρϑεῖν. Κατακοιμηϑήναι" 

ϑεῖν, τὸ ἐν δέρμασε κοιμηϑῆναι. 

528 Ταπησω. 8 Τάπητες λέγεται τὼ πεύκιω " 

αὐγάγησϑον, 

ἱματίων βαπτὼν δαπάναις κοσμῆσοωι ποι- 
λό οῴων. 530 

ψυχὴ καὶ ἡ ἐν τοῖς φυτοῖς, καὶ ἀπλῷὲ 

κυρίως δὲ καταδαρ- 

Σε ἢ , 
εἰσὶ δὲ τώ- 

ΟῚ ι, Ἵ] 3 , ε 

πήτες οἵ μὲν ἐξ ἑνὸς μέρους αλλὸν ἔχοντες, ομ(ῥιτάπητες δὲ οἱ 
ΡῚ ΓΩ [ς ἢ 

ἐξ ἀμφοτέρων" λέγεται δὲ καὶ ϑηλυκῶς ὄχπις, δάπιδες. 

522 “Μύροισι μνρίσαι σακτοῖς.} Τοῖς ὑγροῖς καὶ Ω Χὶ χρισί- 

μιοις, πρὸς ἀντιδιαςολὴν τῶν ξηρῶν. ν 

δὅο Οὐϑ᾽ ἱματίων βαπτῶν.} Βαπτὼ γὰρ ἑμάτιος (οροῦσιν 

ν. 598 Οὔτε τάπησιν] {ΠῚ 

Οοάδά. Ατυμπά. οἱ 1. Βάά. 
ἈΕῚ  ωπηξι. δ. ας, 
οἱ Αιιδέορί: ἴῃ τε 415, Οὐτ᾽ 
ἐν τάπησιν. ἰαῦδα πιοίγὶ 1656. 
Ῥγδοίοτο ἰδπιθη, Οὐτ᾽ ἐν δὰ- 
πίσιν ἀπο οἷτα τ θα ργα- 
ΠΗ οΧίλ886. ἀοσομΐ ιϑολοί, 
δα Ψε8ρ. υ. θ0γ4. οἱ ϑιμζα. ἴῃ 
Δάκεδας. 

ν. 528 Χρυσίώυ ὄντος] ΕἸ. 
εἱ ας νοβι σι 8 671|5. 1η51- 
δι! ἘΔ. χρυσέου γ᾽ ἄντος" 
ΧΟΥΙΪΟ ρΑυΠομ αν, πὶ νον- 
δαπι σου ψογοῖ, ἜΧΡΠΗΧΣΧΙΣ 
Αιοέοριι5 ἄπορα βοσμίτς Οοά. 
Ἄδιῖο, ἴὖ. εἰ Αι, αααθὰ5. δά- 
ἥτπησο (( Τ᾽Ὁ. ΕἸ, Τᾷ, “επέ. 
Β. ὅγαΐς. οἱ αν. 

190. δγα τὸχ 

ν. 5629 Μύροισιν)] Οποᾷά ἱπ 
οαποῖϊ5 Εαά. ἀρογαξ, τϑοῖθ 
νοῦδαΐ Ῥαϊοίοιάο ν δάπχλε 
Αἰιοίογδ: οοηβοηϊ μὲ ιϑμ2-- 
ας ἴῃ Στακτοῖς. εἴ . ῸῸ. 

εχ ὅ8ὺ πὸῃ νἱάείηχ Πδοο 
Ἰηΐουρυοίαιο ρυδεΐουθεηάᾶ : 
Μύροισιεν ςακτοῖς]} ἤγουν ῥοϑδὸ- 

ςα μασιν" 1ἴὰ ΤΟΙ ΟΥ̓ 5 80-- 
Ἰρῃΐ Ργὸ ῥοδοσάγμασιν. ΜΙΑ, 
1). ας. Οἱ... Μ. εἰ 1. αὖ, 
ἴῃ ΚΝ. Τα 1η δοάοιῃ [ἢχο, 
ἀγοίγησϑον ἐν τῷ οἴκῳ. 

ν. δὅ0 Δαπάνωις) ᾿Αναλώμα- 

σιν. Κοσριῆσωμ ἢ κολλωπέσαι, 
Ποιρελοκόρφων ) ὲ ἐνχιρωμεώτων. σ. 

ἐγχοώματος 

ῬΓΟ ναχγίδβ δοζογψῥιος ἐξποίμδ. 
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Καί τοι τί πλεον πλουτεῖν ἐσιν πάντων τούτων 
οπορουντας: ; 

Παρ᾽ ἐμοὺ δ ἕξιν ταῦτ᾽ εὔπορα “παάνϑ᾽ ὑμῖν, ὧν δεῖ- 

ς σϑον᾽ ἐγὼ γαΐρ 

Τὸν χειφοτέχνην, ὥσπερ δέσποιν᾽, ἐπαναγκαζουσα 
κάϑημαι 

οἱ γυμφίοι, πρὸς τὸ Φαίνεσϑαι τεκμήριον, οἴμεαι, τῆς 10 Φϑορᾶς. 

οὐκ ἕςαι οὖν σοι, Φησὶ, ποικίλα ἱμάτια ἐπὶ τῷ κοσμῆσαι τὴν 

νύμφην. 

ὅὅ1 Καί τοι τέ πλέον πλουτεῖν. Τῆς χρεία ἐσὲ τοῦ πλου- 

τϑὴν» ὅτε ἀπορεῖτε, ὧν χρήζετε. 

555 [Πλὴν φώϑων ἐκ βαλανείου) Φλυκταινῶν᾽ ἐκ βαλανείου 

ν. 551 Ἐςιν}] Οἰπμηο5 Εαά. 
ἐς" «ποιηοθᾶο 50}14084, ατ|86 
Ῥτγοάποι ἀερεῖ, ὑγενὶβ ογαΐ. 
Ῥγοχίηο νοῦϑδὰ Ο. Ὁ. {|- 
ἄδη ἔξει, απο 1π σπποὶ 5 
ἘΔ4, τϑοΐθ νυν μαρϑὲ. διροβι- 
ἐπ]. 

ν. 5592 , Τὸν χειεροτέχνην] Τὸν 

πτωχόν. (Οὐ. 1) Ὁ... που ορί!- 
τη6: Τϑοίπ8 ΘΧΡΟΒ 586. τὸν 
πένητα. ϑεααπβδηία νοῦϑι: Βέον 
52ε. ζωὴν λούβει" αἱ ν. δ18. 
Ἕξεις λούβεις" ἔντιδῖγα αι86-- 
7ὰ8 ἸῺ ΨΕΥΡΙ ἀριιά .776ιμ7 8ζτι)γν, 
εἱ 2ωώ Οαπρειη. 

Δοσππί Α. οἱ ΕἸ. Ἰαθάο Ο΄οἴ6-- 
χυζιεην., ἡτιὶ ῬΥ᾿ηλτι5 ΘΟΥΤΘ ΧΙ. 

10 Φϑορὼ. Βαφῆς [υἷῖ 1π 
οὐποί5 Βαα, δηΐα Αἰ τρδέθγ 77}, 
4 οοπίγα πὲπ ἸπάΠ!οανογαῖ 
εὰὦ ϑιμζαίαην, δοχ δὸ ἀοϊπαο 
τ οϑίσιαλ ϑϑολοζίακέεγν δου δ ἀ8- 

νἱῦ: [ἀοΐαπι ργοθο; “ΠΙΆ ΠΙΝ18 
486. ἀθ πδιὶ νοὶ ᾿φϑείρειν 
εἱ φϑορὼ ἴῃ αὐΐθ ρἱοίουϊα ταϊ- 

ΒΟ ΠΙδάα6 ΘΟΟ]ΟΥΡτ5. ῬῈ]ΟΝΓΘ 
ἀοομῖδ, ἃ 4115 78 γάτα τιΠὶ 
διηῖ οσοπῃραῖα, πὶ 1παϊοανὶ 
κα 7 οίάπ. Ὁ. 351. [Ἷπ ϑιιέ- 
ἄα φιοάηπα ἀοβὶἀεγαΐμν ομαι. 
Οείογαι ἀαθ184.1 ροίεβί, ἂἃπ 
Π16 1186. ἸΠβογοηάα 51 Ραᾶγὶ- 
οὕὐα πορᾶη8 πρὸς τὸ μὴ Φαί- 
νεσϑας εἰο. 

11 Ἔκ ϑέρμης} 9 βεπβίπι 
ΠΟΙ ΠΟ] οἴποογεπέ, ογαϊ- 
ΠΟΙ ΨΟΥΌΟΥ ΤΠ] ἐπ) Π} 118 6 1 ΠῈ 
6556 Αμδέογιβ δα δι ηϑυῖ: ἐκ 
ϑέρμης ἐξιόντας αὐτοὺς, τοῦ αέ- 
υς παραχρῆμα πρ. Ἐιδο πη1- 
ἵπ κολοις ΥΘΟ]ΠΙΧῸ, 6181} 
τ 7 ἴῃ τοῦ οοπνογίαϊαγ. ιϑιεεῖ-- 
οας ἴῃ Φῶδον Ππαροὶ ἰδπίμπι, 
καϑεύδειν, καὶ φλυκταίνας πϑι- 

εἶν᾽ αᾶθ ΡΟΥΟ 864 ΠΠΙΆΓ, 
γ8] ρυδϑίθυ πι181[, γ6] 80 ἱπ 
Οοάϊοα ποῖ ἱπνϑηϊ. 

12 Ἐπικαύματα) «ιμϑδίαΐλ. 
δα ΠῚ ἰρι Ρρῦ ν ϑον ὧν. ὅσας 

-» πὸ" 

παρὼ τῷ Κωμικῷ φῶδες τὰ ὠπο- 
καύματα" ,ῳ8190 εἱ ϑιμζαάας λὰ 
Χιμέτλα " αυἵγαιη δου αἴθ, 
ὨΪ811 ἰπίοχεββα ἀοοαϊε δά 
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ἡ [ἢ "4 ν ! ΕἾ ψιΜΨ 
Διοὲ τὴν χρείαν. καὶ τὴν πενίαν ζητεῖν, ὁπόθεν 

βίον ἕξει. 
ν Ν Ἂ ! ΕΝ 5, Τα ᾿ ᾿ ΄ 

Χρ. Σὺ γὰρ ὧν πορίσαι τί ὀύνω! ἀγαθὸν, πλὴν φῳ- 
ων ἐκ βαλανείου, 53ς 
΄ “" 

Καὶ παιδαρίων ὑποπεινώντων, καὶ γραϊδίων κο- 
Ν 

λοσυϑτον. 

δὲ, διὰ τὸ τοὺς πένητας ἀποροῦντας ἐνδυμάτων διὰ τὸ ψύχος ἐν 
βαλανείοις κωϑεύδειν. καὶ αι ἐκ ϑέομης, ἢ ὠέρος αὐτοὺς ἐξιόντας 
παραχρῆμα προσβαλόντος (φιλυκταίνας ποιεῖν. ᾿Απολλόϑωρος τὸ 

ἐκ τοῦ πυρὸς ἐρυϑήματα, ἢ ἐκ ψύχους, ἢ) τοὺς τύλους, καὶ τὰ 
᾿ ᾿ - ᾿ ς ω , ᾿ ᾿ Ἴ 

12 ἐπικαύματα τὰ ἐκ τοῦ πυρι5. ὡς Τῶν πενήτων σι τὸ αὐυτονυνρ- 

ν. δ25 Φῴδων] Οαγοπὶ ΕΜ. 
εἰ Ο.1)᾽0. «,βιρηοίδίο, ᾳῃοὰ 
ἰδέ 1 ἧδοὺ ΨΟΘΘ. ῬΟ64}}}1 

ἀοοοῖ δι γπιοί, ἴῃ Φῴς, Φῳδὸς, 
ἪΠΡῚ Ῥγδοον δ[ϊὰ ἰοοβ 1 
«ΑΔ» δορλαπὲδ αἀονίων : νης 
7066. Θέοοη. ΗΙρΡροοΥ. εἰ “5. 
ϑέορλαπ. 1ινὶ, "Γ]ιο5. 1ῃ. Φω- 
γνύω. Αἀ φώδων δααϊίαν 1π 
Ο. 00. φούσκα, 486 ρῥγο- 
ῬγΓ6 ρόδο, ταἰ ραΐϊοῖ οχ 
72... Οαπρὲϊ ΟἹ. Μ. οἱ 1. συ. 
δεα εἷ τ'εδίομέα,, νοὶ ριιέμία 
Ὶ 1518. ἴῃ οἰτΐδ Ἔχοι δῖα: 
1} ἢ] βαλανείου) λουτροῦ" «ποά 

διυιΐοη [π|110 ΨΟΥδιι8. ΒΠρΡ6Υ- 
βουϊρίπηι Ἰοσιίπν, οὐδὲν λέγεις 
παρέχοις τοῖς ἀνθρώποις, ἴη- 
0 ποη ρΡοϊοβῖ, ηϊβδὶ 1π- 
ἰουρΟβιου18., οὐδὲν, ὧν λέ- 
γείς, Οἷο. 

ν. δ25 Κολοσυρτὸν Οπίο- 
αυτά το]! δη τι Βσ τ 1 {1551}}1 
ψιρὶ, πυϊδηάιιλ πομ οί: 
ΘΟΠΡΟΠΘ. εἴπ ϑοιοϊταβία,, 
πλὴν κολοσυρτὸν Φῴδων . .. 
καὶ παιδαρίων... καὶ γραΐ- 
δίων" [ἀρεῖ ἤαθο {τὰ σοηδ- 
τὰ δαπάεπι οτάϊπμοπλ οσοπ- 

Ρϑηΐ, δὲ ἃ νόόοαβη]ο κολοσυρ- 
τὸν ρομάρηϊ; μοβί πλὴν ν6ΧῸ 
ΟΠ ΘΘΗΔ ΙΝ 15. δ πη, 864 οἵ 
41 ργαθοθϑβοσαΐ οαϑιι8. πανιά 
γάᾶγῸ 5. Ρ56 61:1 δβοϊοῖ, πὶ ἐκ 
““)εναγίο ποία. 1ΠΠπᾶ δαΐθαι 
πο ἰθπιοῦο ἸΠΡΓΟΡανΘΥ, 
αιοά μοϑβὲ κολοσυρτὸν τη]0-- 
τὸ πὶ ᾿πἰδυριποίομ δηλ 60110-- 
οαπάδιη 5ἰδίαηΐ ἢ 6πὸ Ρᾶ- 

οἷο ρῥ]ασοῖ Αἰμοζο Φϑειρῶν δ᾽ 
οριϑι μὸν ΓΟ τ΄. δε. 4]11- 

αιιαΐ αι. 1168, 8ΔΠ τοί 
ἰγαπβίοσαϊν. δ ργαθοδάοη- 
ἴοπι ψϑυδιι) Ροδὶ βωλανείου, 
τι} 1ΠΊῸῚ 886 ΘΟ δογοδηΐ, Καὲ 
οὐδὲ λέγω σοι κολοσυρτὸν . ᾿.- 

οἐριϑιμιόν τε Φϑειρῶν οἷο, αἴαιιο 
μοῦ τ}1}}1 σου δ᾽} }} 111 πΔ ἴδ- 
τὸ νἱἀοίαγ. Αἀάϊν ἴῃ Ὁ. 
1.0. 8οπίοηϊαθ. ἀδοϊαχαηπᾶδο 
οὔμ88: πεινῶσα, γὸὼρ αἱ γρέαε 
( γραῖα.) βοῶσιν ὡς τὸ παιδία" 
ἴηι κολοσυρτὸν ΕΧρΡΟμΙς, αἴ 
886 06 ΟΥΔιηπιαίίοὶ, ϑόρυβον. 
ῬΤΟΧΊΙΠΊΟ ψοῦϑιι ΠΙ ΘΠ 4086 βογὶ- 
Ρ5]1 ἀριϑιιῶν, αυοᾶ νοὶ οχ 
δἀ]εοία ἱπιογρχγείδιίοπθ σλῆ- 
ϑος Ῥϑίοξ, 



15 ὃ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
" 9 » ᾿" ’ - ω 

Φϑειρων τ΄ ὠριϑμον, καὶ κωνώπων, καὶ ψυλλῶν, 
2.Ἂκ 

οὐδὲ λέγω σοι 

Ὑχσὸ τοῦ πλήϑους" οἷ βομβοῦσαι περὶ τὴν κεζο- 

λήν αἰνιῶσιν 
3γ- ! ΑΝ ’ 

Ἐπεγειβουσαι» και ἀνα πεινήσεις, ὦλλ᾽ 

ἐσανίςω" 
Ν ΑΥΣ ’ 3 ΠῚ ͵ 1] Ὁ 

Προς ὁὲ γε τούτοις, οὐδ᾽ ἱματίου μὲν ἔχειν δώκον, 

τῷνν ἵν , ἃ 
ψεὶν τουτὸ παῖχοντωῶν. τὸ ὁ 

3 3Λλ᾽5 ᾿ “ 3 ᾿ ᾿ ᾿ 
ἰλλ ἀντί τοῦ εἰ μὴ, πρὸς τὸ 

΄ 

γάνων συρο μένων. 

ὕα δ38 ἊΣ βομβοῦσαι.ἢ 

ἴεῖν φησι" 

νηϑέντες τινὲς ϑηλυκῶς νέον φή ,ϑησαν τὸς πώνωπ ὡς" 
΄ 3 “" 

δέ" ορσεγέξως 
᾿ η 

τὸν φύλλον. 

γὰ δ᾽ λέγονται" 

ἘωδμΝδὲ δέ 

ν. δ38 Βοκεβοῦσοι]} Ομ1550 

οἱ Ο. 19. β6» βοῦσαι ] βοῶσα: 
ὰ ματ 0. «ἰδίου 5. Βοαπιθη 8 
ὙΟΥΒ., «ποιήσεις, 4αοὐ α]]ὰ 
128 Π15 1 πεινήσεις ΓΕ πκ , 

ν. δάο Ῥάκος  Διεῤῥηγ μυένον 
χιτῶνα. Ο. Ὁ. ἴα οοάοσιι 
ἔχει" Ομ]μ5. ΨΠΠῚ οϑαβθὰ 680 
χη οδία ; (ΠΗ Π 81 ΨΟΥΘτΙ 
ΔΌΒΙηΟ βοομάο πο} πι8. ἔχειν 
τειϊ μοὶ: ΠῸΧ σχίνων ΡΙῸ 
σχοίνων. 4ἰιὰἃ8 γΟ σε. 8800 881 - 
τλ6 ῬΟΥ λτ8}}1. 

ρει ῬὌζηδο τπροϑθῖββθ ᾿ὴο- 
παῖ 2]. διορίσαι. ἰὴ . 
ΠΠ. Ρ. 1200. 11 νεῦο 51γ6 
Ἰεπίϊθοο δἰνο βειίαθ πα] 15 
εϑί Ἰοοδ: 15:40 Τα πο ΟΥ̓ πὶ 
εχίβιίμηο, τὸ ςεβάδκὰ δχροπαὶ 
συναγωγὴν 58 118. ΔοδοτΤ 6, 

τινὲς τὴν κώνωπα κατα 

ΘΑ ΤΟΗ' 

ἀντὶ δὲ κλίνης 540 

οὐκ ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ χωρὶς, 

Ἂ κολοσυρτὸν, ὅς σεν ἦχος ῷρυς 

5, ι ᾿ - Ὁ ᾽: » 
; ; ἰδίως τὰς ψύλλαξ ἀφώνους οὐσώς, βορι- 

κωνωπῶν γίσαρ μκαλλον τοῦτο ἤδιον. ἐντεῦϑεν παραπλα- 

ληροῦσι 

Σ δὲ “Δωριεῖς ἀρσενικῶς λέγουσι 

τοὺς Αττικούς" 

- 3 

Ζιεοζαγ... Δ. Ἔν. Χ]. Ρ. 31} 
είμης δὐπάοπι ἔμ ο! Ἰοσα πὶ 

ΟΡ οοσἰΐϊοβ Βαθα1 ἐἰχεοίαίλ. αἁ 

11. Ν. ρ. 962. ν. δο. φῶδες 
αἱ ἀπὸ φλογὸς φλύκταιναι, «ὧν 

ἘΠΕ ι , 
καὶ ὁ ἹΚωμεκὸς μέμνηται. ΜΝ. 

τιν ϑομοϊδοίαο νσθα ποη- 

π1}}}} ρογίσραία,, διδαιιο 56-- 
ὧδ διηΐ οἰμοίδ: 6 νὴ0 

ἰα11 χομιθάϊο 5δποοι,γοπάπην. 
Ρεΐο: 
ΕἼ , Ἂ { 
ξουϑη, ΚΥΤΆΧ 4 7 τὸ 

τῷ ἐκ 

Ἃ : 
27 τους 

Ἂς“. στὸ ἐκ τοῦ πυρὸς 

ἐπικανΝ δρὰ 

τοῦ πυρὸς, 7 ἐκ ψύχους" 

τύλους, ὡς τῶν πενήτων 

διοὶ τὸ αὐτουργεῖν τοῦτο πασχόν- 

τῶν " 80} 106 ὲ ποη μα βἐι 8. δῦ 

156 πϑὶᾶβ., 5οε -οαϊ αι οοη- 
ἰναϊτιΐ Ῥα τ ΡΟ 8 ΟΧ ὁ0, «πιο 

108. ΟΡουὶ- [αοϊθάο 1η88- 

ἀρηΐ. 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, 

Στιβάδα, σχοίνων κὄρεων μεφῆν», ἢ τοὺς εὕδοντως 

3, ᾿ ’ 

Καὶ φΦορμὸν ἔχειν ὠντὶ τάπητος ἐδ} 

Λίϑον εὐμεγέθη πρὸς τῇ 

ΝῚ Ὁ ᾿᾽ ’ 

ἡχουσαι, Φησιν, αἱ πωνωπες" 

οὐκ ἔξ δὲ, ἀλλὰ πρὸς τὸς ψύλλος ἀπολέδωπεν. 

οὐ γὰρ προϊῶσε Φωνήν. τὴν ψύλλαν βομβεῖν" 

τοὶς ἐμπίδας. 

10 

δὲν δὰ 
αντι 08 

προσκεφαλαίου 

κεφαλῇ σιτεῖσϑαι δ᾽ 
:] 5 

οὐντὶ μὲν ἄρτων 

καὶ γὸὼρ ἡχοῦσα 1 περεῤτποιτρες 

ἐδίως δὲ εἶπε 

κώνωπας δὲ λέγει 

-Ὡ - ᾽ 

δέω (ΓΚ Φορ μόν. } Φορμὸς πᾶν πλεκτὸν, ἔνταῦϑα δὲ τὸ 

χά φιάϑιον, ἢ 

545 ᾿Αντὲ μιὲν ἄρτων. Διεενήνοχεν ἄρτος καὶ μάζα, ὅτι ὃ 
Χο 

μὲν ἄῤτος πάλαι μιερεοίλιουεσώε,, ἡ δὲ μάζα νῦν. 18 μώκτρα δὲ 
ϑυεία ἐπειμήπης, ἐν ἢ μάττουσι τὰ ἄλευροι. .. ᾿ 

ἌΡ ΣΤ: Φορμιὸν] Ψ᾽,ϑιον. 

Ὁ. » Ο. Τ1ιὰ ϑολμοί. 1λμ67-- 

ατα,, ἀα 11, γ5. 1, “18: Ὑ]Ἱᾶ. 
͵οσολοριῖ. περὶ Σχ. Ῥ. 46. 
εἴ ἸπΡΧ 15 23 (απο. ΟἹ. Μ. 
εἰ 1. Οτ. ᾿αΥ. Ψιίϑιον. 

ν. δ42 Τάπητος)] Ταάπίτος 
ΕΥΤΌΤΟ, νυΐσανὶ Ο. Ὁ. 5εὰ 
τη οσ ρυ οἰδιϊοαῖθ νιοο δάβουϊ- 
Ῥίυμη μᾶροῖ, πσπευχίου, οἱ 
ν. 9528. πευκέίοις, ἰιγαιηάο 
ΒΟΥΡΟΠΙ ἰουπηλῖα. τἰβαγθαηϊ 

Οτναρθοὶ τϑοεπίϊογοβ; 1116 ῥρο- 
Ῥὶτι5. Ὁ οὐ σ᾽ η9. ἀρδϑὲ, 41 8}} 
ειεγδίο ὨλπΊ πιο. ῬΟΥ ΒΡ οἴ δὶ 

ὉΟΘΠΌΒΟΟΥΘ Ἰϊοεΐ οχ 22 (αη-- 

ἰοὐὲ. 6]. Μ. οὲ 1. στ. 11 Ἐπσεύ- 

χιον" 101 γγοΐουπιν οχ ΟἹοϑ- 
815. Μ55. «ἀἡ ““γἱδίορλ]αγι δ 

᾿ῬΙπΐπηι, Ἴάπησε, ἐπευχώοις. 

Ψ 

τῷ Περιόττοται 1 πη 1η 
ῬΥΊδοῖΣ ἘΠ4. ᾿εσίασγοῖ περεΐς 
πτῶτο ἢ περιΐϊπταταε, ΡΕΙοΓα 
4αῖρρο ρΡου δι 1 1{Π118, ζω. 
δίογιι5. εἼθοῖῖ. Ἐδο]ο νετῸ 
ἀορηοποηᾶι ροϊεδί, δορᾶγηία 
ἀποντα. ϑοβοῖ α 1 ΠΤ 
0556. οοηροβία ΠῚ] αἰϊπά 
δυάαδ.,. 4ηατη κώνωψ" 9ηλυ- 
κῶς παρὸ ᾿Δρισοφάνει ἐν. Πλού- 

τῳ" εἶδος μευίοις ἰνατιδία ψτάθι- 
τιν ε Οταμπηιδίῖσο δὰπ ΟΡ1- 
πἰοπθιη ΡΙΌΡδηΐο, 486 ἰπῸ 
το ον, 

14 Ψ ἄϑιεον ἢ ἘῚ, ψίσϑιον" 

(Οὐ δἠογυῖτεα τισὶ ἀρ ϑιουβιῖ. 

15. Μάκτρω ἢ [)εβουῖ ρϑβι 
διωΐξας ἴὰ Ν. Βδάοσπι πιοχ 
τορεϊαπηίπια : ργορίοτθα ἄτ- 
δέφγωθ πιο 4ο]ονοχαῖ. 



1όο ἈΡΙΣΨΟΦΑΝΘΥΣ 

Μαλάχης πτόρθους, ὠντὶ δὲ μάζης Φυλλεῖ ἰσχνῶν 

δή4ά 
ῥάφανον" 

᾿σχνῶν ῥαφανίδων. εν ἷ 

ϑᾶττον ἀνεισιν. 

545 ᾿Αντὴ δὲ ϑράνους. Θράνος, ὑποπόδιον, 

κοιὶ νηὸς ϑράνος" ἦσως παρὰ τῷ [Ιοιητῇ. 

16 ̓ Αττιπῶς ῥαφανίδα., 

πόλιν δὲ ῥαῴφανον, ἦν ἡ μεῖς πραΐμειβην. 

'φανὶς παρὰ τὸ ῥᾳδίως φαίΐνεσϑαι. 

δαφανίδων" 

ἀν ἀκ, 
ἥν ἡμεῖς 

εἴρηται δὲ ἕως 

λύγος γὼρ, ὡς σπεερομιένη 

ὃ καὶ θρῆνυς 

ἤϑεν καὶ “ρανέτηε. 
ἐρυμολθηνε πῶς δὲ παροὶ. τὸ ϑορεῖν ὦ ἄνω, ἢ παροὶ τὸ 17 ϑρῆσαι. ὃ ὃ 

ἐς: παϑῆσθαι. 

τὸ, κατεαγότος, οὗ τὸ ϑέμα 
ὃ μιέσος ἤγα, καὶ ἐν διαλύσει 

σὰ ἐξ αὐτοῦ. 

ν. 514 Μαλάχης πτορϑους) 

ἹΜολύχης κλάδου. Ο. )90Ο. 

ΑἸΙοοΥ αν οδὲ μαλάχη" αἴτ6- 
τὰπη ἃ [)οΟΥ 1) 5. 1Π ΟΟΠΊΠΠ11-- 
ἨΘΠ) ἸδιιΠῚ νοη1: πραῦτερος 
μολόχης εχ Ζρέοδαγιπο ποιαὶ 
“4εἤεπ. 11. γ. 88. 15, 51᾽118}]} 
Πρ απ8., ἰδ απ8πη ΨΦΥ115 
ΔΙϊ τἀ οἱ ονδονναία αἰ σηι 1, 
ἦη «“}π2ρἡαιῖθ ἜΧΘΙΡ]ΑΥθι15 
μ111115 εἀπείομ ἃ 86 ΧΌΡΕΡ- 
ἴδιαν {1550 ΒΟΥ ρ πγ8 1: Π1ΠῸ 
τοδί πιοίοολίπα. Μιά. 1) 
Οδηριι ΟἹ. Μ. εἰ 1. στ. τι 
ἹΜολόχα. οἰ μά 11 ὁοάδι 
1ρτο, μάζης] ἄρτον ξηροῦ. 

ν. δήά4. υλλεῖ᾽ 1 Φύλλ᾽ 
ἘΔά, οἴμπεβ: ρᾶιῖϊο Ρο]}18 
οἰϊαιη Ο. 9) Ὁ. φώλλ᾽ ἐχνῶν. 
Ἐργυαρίθ οἰδι σα! πηθίτο 
φοηϑαϊει Αἰμεϑζεογια; πο 14- 
ΠΊΘΙῈ ῬΓΙ 118: ΡΥΔΟΥ ΡΤ ΘΗ1ΠῚ 
ἤάπο Ἰαπάεμι Ολγέδέ. "7 αϑδίτι5 
ἀπ ὅθ παν, Ρ. 239. 41, Ροβιίο 
«Τγιδιορἠλαγις νεύϑιι, γέ, 
ἡπααϊξ, δε) ετγιέτε)ην οἰϊητιθί γεν 
,γοοεαϊέ ἡπο 7 οἸυδιεσυ; ἐν οα-- 
)ιΐε δοηιρεογιίϊδ ἱγιε5ὲ αἰοδἐέίίας : 
«μαάαοίε»" ἰερε, φυλλεῖ᾽ ἐσχνῶν 

Ἰ 

Ρυῖ, ἸΔδοσπο ἔδοιί, 

Τὸ δὲ φάμνου δοκεῖ ἀρσενικῶς εἰρῆσϑαι, ὡς δ λοῖ 
ἄγω, 
ἔχγα" 

’ . , ῳ 
Ὅρα δὲ, ὅτε σάμινον κεφαλὴν λέγει μεταιβορικῶς 

τὸ κλῶ, τὐδέρδκεεμέεῦθε ἤχα, 

ὅϑεν μετοχὴ», ὁ ἐωγὼώς, καὶ 

ῥαφανίδων. Ομ νογοὸ τἦτε 
ἐΐεηυ Ῥεγδιεὲ 7απεργίαοην ἐπο-- 
ἐέμην ἐκ ὁο φομποίαάει, απο 
Δδολοίίαδίεα δὰ ΑΔοδμᾶνη. ᾿ν, 
4 δ. ἐοσέην, αἤογαέ, »εγίν δ 
αἰαῖ μυά1θ Ἰοσιίαν ἀὲὼ ΖΡ ἀε-- 
έο 5γίαδα αἰργδοίτιο, Απιοίονο 
(118. Φα1ὶ ΡΟΥΆρΡΙΟᾶΧ, «υὶ 
γοοῖθ ημπδάνοσί, ΟἸΠΏ]ΠῸ 
ΠΟΡῚ πο] ροββ6, πὶ ἰὸν 16- 
ΘΕΟΣ 15 ϑδολοίζαδίεβ, δἷααθ 
1ρ86 1. (ὐοιπῖοο γ᾿ ϑ {π||. 

16 ᾿Αττικῶς] ᾿Αττικοὲ Ρο- 
18, 51 ϑιείώαην 50] Π 1 
Ῥαφανίς. διάε Δίαησοθ. δὰ 
Ῥαγγηϊοῖ. Ἔϊ 6]. Ῥ.- 27. 

17 Θρῆσαι ἡ Ουππ ἴῃ Α. 
Τονυϑὶ ᾿ηρυ δϑπιη., ϑρῆσαι ὃ 
ἐςι καϑῆσαι, {ρασίπια ἴῃ ΕἸ. 
ἀθάϊ, ϑρῆναι οἷο. τὰὖ 01 ]Π1οοὲ 
ΡΓΟρΡΙ 5. οὰμ ϑράνος δὲ ϑρήνυς 
οοπνοηϊτεί. (ὐδέοηξια τὰ Β. δά 
Ῥγοχίαη ϑορεῖν ΔἀσοΠΙη]ο- 

ἄαγτο σνοϊαϊδ μος εοἰϊαγη. νϑΥ- 

ϑορῆναι 

ὁ ἔςι καϑῆσαε" Ὁ εο Φογέιώδ, 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 16όι 

᾿Αντὶ δὲ ϑρώνους φάμνου κεφαλὴν κατεαγότος᾽ οἰντὶ 

τὸ ἄνω πρὸς τῷ πόματι" 
τῆς πλάγιον. 

ἀπ τὸ πρήδε μενον. 

δὲ μώκτρας, 545 

οὕτω δὲ καὶ πιϑάκνης πλευρὰ τὸ ταύ. 
εἰ δὲ «ἄμνου κεφαλὴν λέγει, εἴη ὧν αὐτὸ σύκφω.- 

γον τῷ, πίϑον αὐνον Ἢ παρὰ 1 ὃ τῷ [Προ ητῇ. κεφαλῆς γὰρ 
, δὲ ἀπὸ τὴς σάμινου, 7 τοῦ σάμινου, 

Ζεὺς λέγεται 19 δράμε; δηλώσει που καὶ ὃ Κωμεεκός. 

τινα δὲ τῶν ἀντιγράφων, ἀντὲ “ἄμινου κεραμιίου 20 γράφεται. 

545 ᾿Αντὲὴ δὲ μιάπετραις.] Μάητρα κατοὶ τοὺς παλαιοὺς ϑυεία 
ἐπιμήκης» ἐν ἧ μάττουσι, τὰ ἄλευρα, ὅϑεν καὶ γένεται" 

καὶ μιεμαγ ιένον 1 προείρηται, καὶ 
πάντως δῶρον καὶ ἡ τοιαύτῃ Διυοίκτροο 

μιάσσω γὰρ ἡ μάκτρα, ὅϑεν 

ἡ μαζχ γίνεται. ἸΠενέας δὲ 

ν. δ45 Θράνους  Θρωνους 
ὑποποδίου: Ὁ. 1)᾽ Ὁ. σεμαιϊ- 
τὰ Ραΐο ϑράνου Αἰτῖσο τηο0-- 
16, αποὰ ϑβυρρεχιὶ οί. Χ, 
48. Κατεαγύτος ] τεϑραυσμένου. 
Μάκτρας σκάφης. 

ΘΠ Οα 1 τοὶ Ογδιμιπδίϊοδε 
μασι ράγιη) βἰπἀ]οϑι5, ΠΟῊ 
αἰβοοβδίῖ. Α διμβίογο τοάϊι5 
οἷα εϑὲ ροβι!πηταῖο σορδπᾶ 
Ἰεοῖϊο; πἰεὶ αποά ἔοχίο ΡγῸ 
καϑῆσϑαι, Μμείαίλίο ἄπος, 
ΒΟΥΙΒΈΧΕ ῬΓΔοβίι 1586: καιϑέσοιε" 
510 ἐπ 1116 αὐ 1]. 5. Ρ. 
982. ν. 04. Οἀἁ. Α. ρ. τάοο. 
ν. 24. φαῖϊριιβ 16 1οο]5 αἰϊε- 
γ5 ᾿]άθηι, απδηνν 8 Υ16}1- 
ΟὈἾΔ6., ποία! οὨθ τη }}1}}1} 
παρὸ τὸ ϑορεῖν ἄνω. «“1{}6-- 
πιαεὶ Ἰοσιϑ, αἴτιοι ἀεσϑισπαῖ, 
εὐ ἸΙΡγῸ ν. ρ.. 192. Ε΄. “τοῦ 
ϑρήσασϑαι χώριν, ὁπὲρ ἐπὶ τοῦ 
καϑέζεσϑαι τάσσουσιν εἴο. Μο-: 
Ὧο ροϑί ϑρανίτης Α. εῖ ΕῚ. 

Ῥυγδείογαηΐ, ὑποκορισεκῶς ὡς πο- 
λέχνηο᾽ ἀπᾶο Ὠλευῖῖο ἸαμαιδὯλ 

παρὰ τὸ 

Αἰτθηβϑηθ μοϑὶΐα γοβεοπὶξ 
Οεἰορῖμδ. Ἡογτ ἔθυε 181} 
Ἐχοοῦρϑιῖ διεζααϑ. 

ι8ὃ Τῷ Ποιητῇ ]} Οὐ Γ, 5923. 

ὉΔῚ 8080]. Ῥάγνιιβ: Τὸ σῶμα 
τοῦ πέϑον, μεταφορικῶς, Μὰ. 
ἰμϑοίαίμ. Ὁ. τά. ν, θι. 
ΑὙΙΓον διιΐθ πὶ ἰεβοπάπαι, 
δ δὲ σ“άμινου κ΄ Δοηῃ, απο ἰπ 
ἘΛά. οβὲ, εἰ. 

19 Σταμενεος } Ή 81. ν. 25. 
ΠΡῚ Διόνυσος, υἱὸς Σταρμινίου" 
4ποα ργδεῖθσ. ἐχρεοίαίιη 41- 
οἱ ϑοποϊιαϑίος σῃοπδὶ Ρτο; 
υἱὸς Διός, 

20 Τράφεται) Τράφει" Ψτπι: 
δέ6) 145 Πχαϊαϊΐ, ἔν τισε δὲ τῶν 

ἐντ. ΟΥεάϊὶ ροϊεβί οοπῆαίοη 
ΕΧ ἀποριιβ ΧΡ] αν θυ, ἰὴ 
4ποναπι. τιμο ἤἴα!!, Ψινὰ δὲ 
γῶν ας ἐν «. κεραμίου, 1 8]- 
ἴδεγο ἰαηΐαμη, ἀντὲ Ξάμινου κε. 

ραμίου γηαβεξαὶ. Κεραμιέου 
γοῦο αθτιπὶ ΨΟΓΘΙ ΠῚ ἱπ γαΓ δ 
πδαποηΐ, 51ΠπῸ ἀμρῖο Βουιρίπηι 
Ταῖδβο οροτίοϊ κεράμου. 

21 Προείρηται 1 δῆργα τ΄ 
205. 

Ἶ Ι 



᾿ ᾽ 

162 ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ᾿ 

Π,ιϑακνής σλευρον . ἐῤῥωγυῖων καὶ ταύτην. ἄρά γε 

Ἷ ᾿ πολλῶν 

᾿Αγαϑὼν πῶσιν τοῖς ἀνθρώποις ἀποφαίνω σ᾽ αἰτίων 
Ὶ ῥ οὖσαν; 

4 ἐκ σιϑακνη»» καὶ οὐδὲ αὐτῆς διόλον συνεχοῦς, ἀλλὰ διεῤῥω- 

ὑποκοριτικὼς δὸ 
5» 

ἐν ἥ τὸ μάγμια γένεται. 
3 οω 

Ὅρα δ᾽ ἐν τοῖς προεκ- 

γυΐέας τὴν πλευρὰν, 

λέγεται ἡ πιϑώκνη, κατὰ τὸ, πολέχνη. 
ΡΝ ͵ ᾿ 4 Ὁ 3 

γεϑειμένοις καὶ σχηρα 22 κάλλους. ἐπαναφορικὸν διὰ τῆς ἀντὶ 
᾿ ᾿ “- ᾿ ᾿ 5 Ἤ3Υς , Δ ΞῊῚ κα , 5. οἴῳ 

πτροϑέσεως" τοιοῦτον γα τὸ ἄνϑ ἱμοτίου, ἀντὲ ταπητος, ὥντὲ 

προσκεφαλαίου, ἀντὶ ἄρτου ἀντὲ μάζῃ, ἀντὶ ϑράνους, ἀντὶ 

μιάκτρας" ἔχε: δὲ τί καὶ ἐπιμονῆς τὸ τοιοῦτον σχῆ μια. ἀςείως 
« 

δὲ ὁ Χρεμύλος καὶ πρὸς σὴν κλόνην» ἣν ἥ Πενέα εἶπε, καὶ τοὺς 
΄ ΠῚ μ 4 " Α " ͵ " 

γχάπητας, καὶ τὰ μῦρα, καὶ τῷ νυμίῴβικα μάτια, τὴν ῥηϑεῖ- 
" 3 Σ "Ὁ 

σὰν ςιβάδκ καὶ τὸν (βορμὸν ὠντέϑετο, καὶ τοὺς κακῶς ὀδωδότας 

ν. 8646 Πιϑάκνης]} Ὑποκῦ- 

φισικῶφ μικροῦ πέϑου ἐσχισμιέ- 
νου. Ο. 1). 15115. ἄρά 7ε οἷο. 
ΒΆΡΕΙ βου] ρίυ πη παροὶ ̓  συμπέ- 
φασμα. 

ν. 547 ᾿Αποφαίνω σ᾽ αἐτέαν} 
ΜΠ οαΒ ΟΥΤΟΣ δρρδνοὶ ἴῃ 
Ο. Ὁ). Ῥυίουϊ νϑῦθο δάβουι- 

, 
Ῥίπμι Βαρεὶ ἀποδεικνύουσαι» 
αυδδὶ ἀποφαίνουσαι τι Δγἐδέο- 
»άαπε, Ἰορογοῖαγν; αἰτίαν ἴδ-- 
χθι ἐχρ]οαΐ, πρόξενον" συνὶ- 
σι. ϑεᾷ δ5Βέιρον ΠΙΡΥΘΥΙ 
ἀποδεικνύουσαι ν οὶ ΘΧΑΥ88- 
868 ῬΓῸ ἀποδεικνύω σε. Αὔριον 
Ἰ6ρὶ 1ὰῦϑι πλαρητι8. ἀὐργέζοζιις 
ΤΠ ΣΙ σγαίϊα : νου τὶ οδί. 6}118- 
ἹΠΟΩῚ δοσιιϑαίϊνοβ βοατοηΐδ 
ψορ]! δδδρίβδιμηθ Ῥχγοάμποι, 
αἰ ν. 4θ9.: πϑαῖι6 ἰδπιθῃ 411- 
4πᾶπο ΠΟ ΘΟΥΥΙ Ρ ππέπν : 8]- 
τα Π]ΠΠτατιπὶ Πτιῖο ΘΧ ΘΠ Ρ] α 1 18 

διιγιὶ 
- αυτὰαᾶς ΝῸΡ. ν. 29. - - 

ε ͵ κ 4 " 

ἡγουμὴν κοὶ σκιῶν εἶναι. ω 
» 

22 Καλλους} Τιίορε κάλλι- 
σον. ᾿πουίο πομ ἀοεγιῖ 411418 
δἰοπιδομὶ ἀπτγίουίβ, (1 141} 
δπιδηαίϊοποθ δἰγποΐαγαπι 616: 
δαηΐεθιη βΌΒ] αι Ἔχ ροϑί ἢ] οἵ, 
αἴᾳπὸ οἰϊαπι ἘΘΌΧ ΙΒ 8. ΠΟ- 
15 Ἰησογαῖ. 

25. ᾿Εφϑέγξω} διιξάα8 ὉΡῚ 
Ῥχλπχαχα ὑπεκρούσω ΘΧΡοϑηῖ 

ἡνίξω, ἀπο πο 18 πα] πὶ 
4} Ιπϊογργοίαίίϊοπο Ο, Ὠ Ἢ, 
ἀϊείαϊ, ἔπι (ὐομλΐοὶ Ἰοοσ!, εἴ 
1ρ88. ϑολοίιηδίαθ σουρα ὕγο- 
ἴεν. 16. Φοζιιοῖς ἐπικροῦ-- 
σαὶ νοὶ ἐπικρούσασϑαι, ᾳυοά 
ἢτιο ῬοΥ ΙΠΟΓ 6 ὙἹΡῚ ἀοοῖ ἃν- 
Ῥιϊγαπίτι, σοπιμοάίη ΑἸ ἰθὶ 
γἱ ἀεέχημϑ, 

εἊς-.- οῶ 
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ΠΣ, δὴ μὲν οὐ τὸν ἐμὸν βίον εἰφηκας» τὸν τῶν “πτῶ»" 

χὼν δ᾽ ὑπεκρούσω. 

Χρ. Οὐκοῦν δήπου τῆς πτωχείας πενίαν Φαμὲν εἶναι 

Ν 

οἰδελφήν.΄ 

ν “ Α ᾽ Π ν Α ͵ 

χόριἐ, καὶ τὸ ῥάκος, προσϑεὶς τὰ λοιπὰ ἐπέκεινα εἰς ἐπαύξησιν 
- -Ὁ ᾿ - 

χὼν τῆς πενίας κακῶν. 

548 Ὑπεκρούσω)] 45 ᾿Εφϑέγξω, ἀνεπρούσω, ἀπὸ μεταφορὰς 
- » ΕΝ ΄ 5 , ΄ 

σῶν κιϑαρὼν, ἢ τινος ἄλλου τοιουτου ὀργάνου. Δεενήνοχε δὲ πτω- 
, ’ ἰχή ἀ « ᾿ ΄ ΄ ΓΝ ἐρὸ ᾿ 

χείὼὰ πενιοθ, 0Τ » ἢ μὲἕεν σεν μμεμετρη μενῇ ἔφσιν ἑνθξερ, πογῷ. 

τὰ χρειώδη ϑηρῶσα δ 
« δὲ ᾿ ᾿ “ῳ ΄ ΕΣ " 

Π) [Ἰ στ χε εον παντελῆης Τῆς πτήσεως ξκπτῶῦ 

᾿Ξ τ δ τὰ ᾿ τ ν᾿ ᾿ 9. ω»"» Ε -“ ΕΥ 
σις καε ὦ μὲν σπενῆς πορο το πενεσιζας. 0 ἕςιν ἔνε ρΎΞΙΕΡ 5, ξερήταις, 

ΤῊΝ , ΓΟ ΜΛ Ὰ "δ᾽" ς δὲ ᾿ . ν ΄ 
και ἐξ τοῦυτου ποριίεν τὰ χρειωσή ὁ πτωχος), παρῶς τὸ πτωσι 

͵ 
σειν πανταϑο 

ν. δ48 Τὸν τῶν πτωχὼν δ᾽ 
ὑπεκρούσω) ϊονοοανὶ Ἰεοίϊο- 
ποιὰ Α. ἔΆ. “ωπέ. Β. Ογαί. 
ἘΔΥΥ. πΠδῸ 86οῖ5. Ο1ΠῈ ἢ «8:ε2-- 
εἴα Ἰεσεθαίαν Ν. Ὑπεκρούσω, 
(οπϑοοηί Ο. Ὁ Ὁ. δάάϊια 1η- 
Ἰοεγριεϊαϊΐοηθ αἰτπ|| νεχθὶ, 
ἐδήλωσας. Ῥοθβίασιδπι ΡΥΙΠΉτΙ Πα 
ἴῃ 4, ἘῚ. ποη βῖπο ἀοίν- 
χηθηΐο νυ 81:15 τὸν α1 ΟΠλ18- 
5111, Ουπο") ΕΥΤΟΥΘΠῚ Ρ}π- 
165 τοροϊιγεσιηῖ: 2Ζογέτι5 ἰδ-- 
ΠΆΕΙ, τὸν πτωχῶν δ᾽ ὑπ. τη6- 
ἴσο μ181] αἀϊαίο; οὶ βασουτ- 
τὴν φυϊάουη Αγεβέογμδ, τὸν δϑ 
πτωχῶν ὑπεκρούσω" 86ὦ Ἐ1}}} 
δὲ οδίιδᾶο, ΟΟΥ ἃ ῬγῸΡᾶ τνο- 

ἼΟΥῚ βου ρίασα τεοθάδηαϑβ. 

ν. δάη Τῆς πτωχείας πενίαν] 
Ἦτο ογάἀϊποια ἰπδηΐαν ϑζζ, 
ἴῃ Πενία, Ο. 1900. Ἀ. Εα. “λ. 

“Ζμγέ. Β. Ογαί. α. Κι. Μαία- 

γψοσαΐ ἤιηγαοίπιια ἴθ ΕἸ. τῆς 

πενίας πτωχείαν" βαοιῖι ϑδιιηΐ 

Βοποεϊοί. Ζωαπία εἰ (Οοἤεογιέτε 
ΠΊΔ]6: 181} 1ἰᾶὰ ΘΟΥΥΠΙΠΊΡΙ 16- 

διϊληδπη ΑΥΤΙΒΙΟΡ απο σνοῦ- 
8118 ΟΘΘΒΌΤ τὰ ΠΙ8ΠΔΘ 5.11 Οϑ8; 
Ῥγδοίεσϑα Ὁ. Π) Ὁ. ἀδεχφόν. 

οὦά Ἢ μὲν πενία 7 Οἱ μὲν 
Α. ΕἸ. Β. Οεί. 810. Ῥδᾷϊο 1μπ- 
[ογ1ὰ8 διίθ πὸβ ϑολοζιαρίαα 
γεΡθ8 ἴεν Ερδηΐῃν : ϑηρῶσα; 

παρὰ δὲ τὸ πένεσϑαε εἷο. 486 

ἀφδογαπί, αἱ οομπίοχιβ ΟΥ̓δ5 

110 18 Εὐνν 1παάϊοαρθαῖ, 8476- 
Οἰματι8 ἃ ϑώς 5ιυι δι} η15ἰ τ αΐα 
ἴπ ν. Πτωχείω" ρα δππὶ 
Ἰεριίητ, ἐκ τοῦ πορίζφεσϑαι τὼ 
χορ. ᾳυοά δΒῖπο νἱοϊβδίμπι οϑὲ 
εουρισομάπηη, ἐκ τούτου, 561- 
Ἰιοδῖ τοῦ ἐνεργεῖν. [Ιἄθπὶ πέ- 
γητος οἵ στωχοῦ ἀΙἸΒΟΥΙ ΠΊ6 ἢ 
ἰὐγδαιτγ 0 ““πιηνοτῖο τὰ ἢέ- 

γηδ, οἱ Ζιιδέαα. κὰ Οάἄ. Σὶι 

Ῥ. 1802, νι δ8. 

1, 2 

υς 
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ς - ᾽ ΄ ’ ’ 

Πε. Ὑμεῖς γ΄, οἵπερ καὶ Θρασυϊβουύλω Διονύσιον εἶναι 
μὲ . 
ὁμκοιον 550 

550 Οἵπερ καὶ Θρασυβούλῳ. ] 259 Τὰ μὴ μοι ᾧησιν" 
ὡς εἶ τις λέγοι Διονύσιον τὸν ἐξώλη τύραννον ἐοικέναι Θρασυβούλῳ 

τῷ Λύκου, ἀνδρὲ Φιλοπόλιδε, καὶ παντὸς πρείττονε λόγου, διώ 

τε τὰς ἐπιφανεῖς αὐτοῦ κατὸ τῶν πολεμέων 28 νέκας, καὶ διότε 

ν. 550 Ὑμεῖς γ΄.) Οὐιποις 
ἘΔα. τηνὴῖν5. δῖος ααοαπο Δ -- 
δίογμθ δαβρίναῖδλῃ) 1ῃΔπΧ1}, 
ὝὙμεϊς χ᾽, οἴπερ᾽ αποά τπὰ81]0 
τοῦθ ἥουὶ ποίδίαπη εἐϑ᾽ δά 
ν. 200. 1π Ο. 9 Ὁ. παϑϑοῖὸ 
αὐϊὰ τρομᾶὶ ἔμογαϊ δάβρϑι- 
8.1; 1η8Ππ8 ΟΟγΐθ γΘοΘηιοΥ 

ΕΠ εὐσϑδ νἱἀοραίων γ᾽ εἰπερ. 
ϑδεὰ ἀοίογῖαβ 101 ἰοΐϊαβ8 πίοοο 
ΨΟΙΒᾺ5 ἰαθογδὲ πῆς 1 τη0- 
ἄπηὶ ρεγβοσιρίαθ: Ὑμεῖς γ' 
{τοῦτο φατὲ) εἶπερ, ΨῸ] οἵπερ, 
Θρασυβούλῳ Διονύσιον (συνζη- 
σις) φΦάτ' εἶναι δμοιον" ἴπ 41- 

Ῥὰ5 Ατιβδίοριαποι πιοὶρὶ γᾶ- 
ἜΙΟΠῸ5 σΟΠΙΓΡΔΥΣ 120116 ρΡᾶ- 
ἴεῖί. Καὶ δπὶο Θρασυβούλῳ 
Ἐτχοπιπι πὰ}} 8 Ῥγδοΐθχ)]- 
δἰ: ποθ ὉΠ} σοομπ)αμποῖο 
φΦάτ᾽ εἶναι ρναείενι: αἱτου πῖρα 
80) ΝΟΧ 1ἢ ἐγ 1δ ἸΏΡΤΟΒδ- 
δἷβ οχίαὶ ; τη ΕἼ. «πἰάθηι, 
Ἑά4. 386.π. ὕμηξ. εἰ Β, ΘΟεί. 
Διόνύσιον φώϑ᾽ δριοῖον" ἀαδην 
δοσθηΐϊαβ ΡΟΠΘΠΑῚ ἔογηδηι [ἢ 

ὉΠΠ ΠΟ νά ῦΡθὸ ναΐοσοβ ἈΠΟ 
Ῥιοραμί, Ῥουγ4δ αἴσητθ ἐρῇ- 
410. ἑτοῖμος, αἱ ἀοοεπὶ Ζῳγ-- 
"πυοί. τὴ Γελοῖος, ὈΠ]ΟΣΙ θυ Βα 6 
Ἰοοῖὶθ ἰμδέαίλίιθ : οσοίδγδο 
πὶ] το πι6}1π|85 Α. ἀποθ, Διο- 
γύσιον εἶναι Ὁμοίον, Οὐ 8011- 
Ῥίαγδθ πουπιὰ ΨψΘυβ118 8 {γα-- 
δαίαγ, ΄ 

--- -- 

5 Τὰ μὴ ὁμοία 1 [ηϊῖππὶ 
ἴαπι Αργαρίιπε, αἱ 1Δ0116 
χιοη βιιδρίοομθαθ δχοϊζοϊ. 
διοιίας ἴῃ Πενέα ἨὩΔΠ1 α1πα᾿ 
εχ μὰς δαἀμοίδίϊομθ δδ[15 ἐπ- 
ἰγιοαΐα Ῥγοΐα! ῬΥδοῖοσ 1ϑῖα 
Ρδιιοαΐα, 480 Ρο51115 Οὐμ1- 
οἱ νουϑῖθιιβ Βα] παρ: ὋὉ μὲν 
γὰρ Διονύσιος ἐξώλης τύραννος" 
ἣν Θρασύβουλος Φιλύπολις 

καὶ παντὸς λόγου "ρεέττων" 

τῶν μὴ δ μοία ποιούντων. 

Ρ ῬΑ 
ἐπι 

τοὶ 

1, αἴθ νοῦν: οἷ ἐἰϊ15, ιν. 
εἰλδοοΣ ἐμέο" 86 σομζδγεπξ 
πο Οἰνουϑιιβ 01 ιϑολοΐξις 
ἴῃ Ῥγονου 115 ὁχ ϑωξζαςα 60]-- 
Ἰοοῖδ: ἀποά τιξ 56 η8801 ΡΥΟΡΟ 
σον Ώ 6 πο] ΟΠ ΘΕΟΣ, 510 
αποπιδἀπιοάπηῃ. οΧχ ΟΥ̓δΘΟΙ5 
ΡΡ οομάπίτι, Πλ]Π16. ΡῈΥΒΡ1- 
οἷο; ὯΝ πο ΘῺ1ΠῚ ΠΊ6Π5: 
79: ἐδ, φμὲ ποῦν γαοϊζειγνξ 
δωμτία: νοϊαὶϊ ἸἸ)ΙΟΠΎ 5185, 
4ὶ ἰγυδηπβ Οἶν 65. Ορρτ685- 
811; ᾿ΓΒΥ ΒΥ θα 5,., 4πὶ ορ- 
ΡΙ65805 Πρεγᾶν: ἀπα παπᾶ πῈ 
114 ππ6 115 δἰμιβδϑαῖ γττοι]τ5 
τὰς Τμτουργεῖθβ ἴαπηθη Δοα 11|5 
οὔἴβάο, 4ιϑηι 1ρ81 Ραϊαγιπῇ, 
ν 1555, εἴ Ογάθοδ, αὐ 1110- 
Τα Ψψογβίοπὶ σοϑροπάοαπϊ, 
μαπο ἴῃ πιοάπι 6888 γ6Πη- 
βοπάα, ἐπὶ τῶν τὸ μὴ διμοια 
διιοιούντων " ἴῃ ϑολοίξαϑέε πο- 
ϑίτο ο]αγ τοὸὶ μὴ δ εθεῦα, Ρδπ- 
Ἰοσιο. ροβῖ, διριοιοῦν σφόδρα 

συ» ϑὐδιρ ᾽να, 



λως, 
τῷ Κινησίᾳ. 

εἰνομοοίους" ἴῃ πὸ 58Π6 Π6Β010Ο, 
ἀπ οΥαϊϊο οχὶϑίδι Ῥ] ΠΙΟΥ., 51 
τπιι 4] ουη46, 4ποὰ ἴογ-- 
6 ρεγιοναΐ, νϑυθτπὶ τοροία- 
ἴα: Ὡς διμοιούντων τιὰ μὴ Ὁ μοιά 

ᾧησιν. ΜοΟχ ἈΑιδέογιβα ΠΟ, 
ΠΡοΥπα6 αἱ ᾿πῆτρα ἸΘρΊ ΠΥ, 50Υ1- 
ΠῚ }1ι55811, ὡς εἶ τις λέγοι" ἴπ 
᾿ χοϊφαὶβ 1044. οτδΐ λέγει. 

20 Νέκας ἡ Οπμηο5 Εδά, 
δίκας. Νοα ογαῖ, ᾳποᾶ Οο- 
1ο65 βουιρίοβ δχρθοΐασθμῃι, αἵ 
Ομ ἀδίο ΟΕ  581Π|8 ὈΥ]511- 
λᾶ8 ἴῃ 8668 1πΠ}}{{ Ὑ Υ. 

27 Ὁ ἀξιωματικὸς)] Αὐἱ1- 
οὐἶατα,, 411 1η οδἴθυῖθ Δα. 
ἀεογαῖ, εχ ἀ. αΑγϑέογιμϑβ γ6- 
νοοᾶνΐ. Ἱπάϊσαγ! νιἀοίαν 18 
ΓΒ 5 θ.]118, Οὐ}8. ἔξ Π16}}- 
τὸ 1. ΕΟ] 68:82. ν. 20. πὰπΠὶ 
101 φαοαῖιθ ἀθβου  Ὀ1{π|ι ἃ ,ϑολο- 
Ἰαϑέε αὐϑάδης καὶ δὼ οοδόπος 
(νιά. ἊΣ 256.) ει ὑπερόπτης 

τοῦ δήμου" Ἰάσπιπο {που αὶ 
Οοἰ γιϊεηβὶβ, ποὸ πθ, ποὴ δά- 
Ππάνεσο. Στράτες ΒΟΙΏΡΟΥ 1 
ΒΟΠΟ 118 δὰ Οὐηοίοιεην Θχαυᾶ- 
ἰων; 41101 586ρ68 τ' δοιηϊηαΐο 
Στράττιο ἅπαγὸ τιἰγιπιῆτιο 1-- 
νοπΐγ 86 βουλθιὶ (αβδαμῦοπ. δὰ 
«“4ιλόη. ΝῚΙ, ζ. 1πὰ τὰ Ῥο]ϊα- 
ο68 ἀοείενίονοβ Ὅτι, μοο νοὶὰ- 
511 εἴ ἀσουναίίου οβ αι  ϑηΐ, 
4108 ὁ5ὸ Ργοραπάοβ οχ ϑιῖ- 
το. 06, Οἰποβῖα ϑίγαὶτ 418 
Τἀθιυ}α 46 Αμληξιι5 ΟὈδογνδῖ 
δὰ οἰ]. ΣΧ, 189. οπιμῖα ρυδθ- 

ἸΛΟΥΤΟΣ. 

» ᾿ 

κατέλυσε τὴν τῶν λ΄ τυραννέδα, 
' Ὁ ᾿ ι ὧν Ε ς 

ἐκπεσὼν, μετῶ ταῦτα Φυλὴν καταλαβων, καϑεῖλεν αὐτούς. Αλ- 
΄ ε 2 " ᾿ 5 , ς ΄ "» 

Μήποτε 27 ὃ χξιωματικὸς καὶ αὐϑάδης, ὡς Στράτις ἂν 
, «ε « 

Διονύσιος δὲ ὃ μέν τις Φαίνεται μαινόμενος, ὃ δὲ, 
ε " , 9 ,λ; ΄ Φ: δ 5 πὶ ΦΑνᾳ 4, 2) ᾿ 
ὡς ἔοικεν, ἰχϑυοπώλης. μήποτε δὲ καὶ ἐπὲ τὴν ὄψιν περισκωπτειμᾳ 

2 ΄ 5 » ς ΄ 

ὡς διιοεούντων σφόδρα Ω8 ἀνομοίους, μᾶλλον δὲ ἀν τις ὑπονοή- 
" , ͵ "- 5 “ 

σειεν ἕσερον Διονυσίον Θρασυβουλονυ 29 τοῦ Κολυττέως ἀδελφὸν 

τός 
» ἢ “ἢ 5 "Ὁ 

εὔπορος γοὺρ ἂν καὶ ἐξ αὐτῶν 
.» - 

οοριὶ 7. ούνιοδ. δὰ 712αώπε, 
Ἐρ. ΧΟ... 2528. ; 

28 ᾿Ανοκοέου:} [11 50ΥΊΡΟΓα 
ποι ἀπρῖΐαν!, ααοά 1π οππιο 18 
ἘΔά. εγαΐ ἀνομοίως, Ἠδοίο- 
Πτι8 ἃ 756 ΠΕΒ αῶπι ΓΌΡΟΥ 11} 
περισκώπτειν " Οδιπῆ 6 ΡΓᾶΘρΡΟ- 
δ: {1ο116πὶ, Πὶ 4]|10γ, ψΎΡῚ π8- 
ἴὰγὰ τοϑραῖξ : Ιοσεπάσπ ραΐο, 
μήποτε δὲ καὶ ἐπὶ, νο] ΡοΙα8, 

εἰς τὴν ὅψιν παρασκώπτει. 
29 Τοῦ Κολυττέως) Ρτίο- 

γο8 Εαά, Κωλυττέωῳς " οὐ αϑηηο- 
ἂϊ βοσιρίαγα ρθρουὶξ οΥΓΟΤΓ πε 
δίας; Κωλυπὲς, δῆμος τῆς 
Αὐγηήδοο πᾶσ πδῖ5. οβί, 81ι-- 
οἴογα ἡομγϑέο ἴθ ΒοΙ. ΑἸ, 
ποντιβ. δὲ ἸρποΥ80}}15. Αἰ οδΘ 
γΟσΙοη56. ἀοιημΠ8. Βχ ρᾶτῖδ 
Αιροίρυ8 ΡῈ Μ58. Ῥαγῖδ. πμιᾶ- 
οα] αι ἀρ ϑἴονβιῖ: ϑωξάας 46- 
οαρίι5 ἀεάονδί, Κωλυπεύς" ζω- 
λυπὸς, δ. οἷο. Ῥχο Κολνυττεῦς" 
Κολυττὸς δι εἴο. ἸΙοἰταν ἀτι- 
ἴοι ΤΠ δα υθ]π5δ Πίοοο ὅο- 
Τγ{θη 515, αὖ 80 1110 πορ1}18-- 
δίηο ρμαίγίδα Πρ εγία 5 πα ὶ-- 
06 ἀιδιπρπαίαν, «αὶ Σ᾽ τεεριεὺς, 
οἶνο ϑιπτ|ὼ ἄρπιο οὐ ππ8: 
ἀπο 6ο ἀπε οηίπρ νοίοτο5 
οὐβονναπΐ, (πᾶ δα 6 πὶ ΧΕῚΡ. 
Ῥᾶγίε βου δοῖαίθ ῥγο- 
Ρεπιοάαπλ ἔχοι ηΐ ἀρατι4}68. 
{1846 τηθῖηῖϊς Χομος- 
»ῆοι,, Ἠυ]α5 ΕΤΟΙΪ, εν. Ρ. 510, 
ν. 24. Θρασύβουλον τὸν Στυρέα, 
αποα ἴαοϊίε ραΐοι πυπιαπόμηι 
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ΕΣ ΔΝ ἌᾺ 
ξγγιςῶ ΡΈΕΙ ξἐγοζέ. 

ι Ὁ 
κατα Δίουμιον. 

ΑἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

καὶ ἐν τῇ Ἰλιάδι σαί(βέςερον οἶδεν, ἢ 
ὡς εἴ τις Χέγοι Διονύσιον τὸν ἐξώλη τύραννον ἔοι- 

πένκε Θρασυβούλῳ τῷ Λύκου, ἀνδρὶ Φιλοποόλιδὶ καὶ παντὸς πρεέτο 

6558 1πΠ Στειρεέα νο] Στειριῶ" 
Ἁ1}}τπι8 0. ν. Ρ. ὅ2ι. Θρασύ- 
βουλος ὁ Κολυττεύφ᾽" ὉΔῚ ααοὰ 
ΘΧ τιηο οοσϊόο ποϊδὶ 177. ,52ε-- 
μάαπιις Κολλητεὺς γγο Κολ- 
λυτεὺς, ῬΙαη6. οπὶ Θὰ βογὶ- 
Ῥοπαὶ ἔογῆια σομσγ αἱ, ἡ δ, 
γηοπθηΐα ϑροηζο, ἀπίϊααὶ 18-- 
ῬΝΙεῈ5. οβίθπαππί, Ἐιτηάοθπὶ 
παροΐ Θρασύβουλον τὸν Κολυτ- 

τέα Ἰλεηνοσίλ. ἴῃ “ΊΠπιοοΥ. ἢ. 
04. Α. 4ιοπὶ τοΐονγι δὺς δὲ- 
ϑέντα καὶ κριϑέντα ὠμφοτέρας 
τὰς κρίσεες ἐν τῷ δήμῳ" 
τοι, Ἰη4Ό1, τῶν ἐκ Πειραιῶς, 

καὶ ὠπὸ Φυλῆς οὗτος ἦν. 86 

αἰίεγο ἔγοὶ ἤΠἰιο γαϊ!ομπδιη 
ἼΠΙΡΘ ΠΟ Ῥυβδιι, ΟἿΥ 118 
Ῥίοαοντι5 βου ρβουὶξ Χιν. Ρ. 
4χ5, 1). Θρασύβουλος ὁ Τυριεὺς 
( Στεεριεὺς Ἰδηχα πα πιη οιπθη- 
ἀανιῖ 70. ΠΖειιγδέμδ.) ὀνομια- 
ὥμενος, ὧν ᾿Αϑηναῖοο" δῇ τη6- 
ἐπ εγαΐ, πὸ 4ἱ8 Αἰ η] εη- 
50ΠῚ 6588 ΠῸΠ Ρυϊαγοῖ, 4πὶ 
Ατοὶ ἄοπιῖ. ποπιΐηθ ἀἼβουῖ- 
ΤᾺ]Ω18 ΘΓΡῸ βδθρί5 1π5ιρη16-- 
Ῥαΐαν ἡ 8ὅ.08 7)οάογο' κὶ οομ τ 
δεῖ Ἰδοϊῖο, εἴϊαρογα νὶκ ροῖ- 
εϑῖ, φαΐ 1Π ΒΕ ΒΡΙΟΙΟΠ6 ΠῚ οᾶ- 
ἄαὶ οΥἿΡ πἰ5; ἃ 41 Πακοντΐ 
ὩΘΠΟΙΘΗ τοῦ" Σ τειριέως, ἰἴβθος 
γαΐδο: ἢδΠη} τιΐ Ἰη6η68 1 8001- 

Ῥίουβ, αιθμ βεποιαίαν, ἃ 
ἩΡγ αν 118 σΟμπιῖ888 1π ΕΥΤΟ- 
γΤομι Ἰπάποὶ 86 ἰχοσὶῖ ράδ8ιι8, 
ΟΥ̓ΘΑΙΡ116 ποῦ νἱάἀοΐαν; [ὰ}1 
4αϊάοαι ΟΥ̓ΔΙΙΟ 8. δἰσποίωτα, 

Θρασύβουλος ὁ ᾿Αϑηναῖος, ἐπὸ 
τοὺ δήμου Σεειριεὺς ὀνομιαςζόμε- 
γος, ποιμϊηριι Οἰεπα158οὶ. (ε- 

᾿ 
{.,..Χ.1 

ἴδγαιῃ ἃ 7, γ8α, απδηο τ261-- 
τιοηθη [δοῖϊ Ρ. 147. ν. 16, 
τοῦ σεμνοῦ Στειριέως τοῖς πῶσιν 
ἀνθρώποις δειλίαν ὠνειδικότος » 
ΓΗ βυ θα] ἀθ δι σηΔ}} Ἰχίᾶ 
οαπι ἤἕΐοην. Ζαἰθδίο 5ἴαϊθο. 
Ιη ϑδολοίἑαδία νεῦὸ 40 1070 
ΘΟ] 1ΠΔ}1 Ῥοβϑίηΐ, ὠδελφὸν 
ἔγγιτα συγγενείας εἶναι, γα]Πὶ 
ποι Ποῖ: πιο 5. οσιΐ πὰ] 
Ἰοοο οομϑα]ίαη., 58] ἰηΐον- 
εοΐδ ΡΓΠ ΘΙ] βορδυεηθβ ἐ- 
δελφὸν ἡ 7 ἔγγιςιο συγγενείας εἶ-- 

ναε ἡ Β0ΠΒ8118 ΘΏΙΠ: }οίἐιτε5᾽ ατὸ-- 

ἔεην διεδρέοθέιν, αὐχεῖς αἰδεεην 

6586 Ζ)ιοπγδέμην 1 ιγαδγδιξ 
Οὐοἰγέξεπῖδ, αἰ 'αίγοην, αἰξ 
Θόη6γ6 ργοχέπιεην: ΟΟἹ 501}1-- 
οοὐ ἔδοιθ [αϑυϊμπὶ ἰ81η} (1551-- 
11111, πὖ, 51 4115 Τ65 05 15-- 
βίο ἀἸβρδγαΐδβ ᾿πΠΊΟΥ 56 ΟΟΗΠ- 
Ῥομογε ἀρρυθδογθίαν, 1άθηι 
Ἰᾳτο σοπίεπαογε ἀϊοὶ ρΡοϑδβεῖ, 
ΓΉΤΑΘΎθ.]Ὸ β᾽πλῖ]θπὶ 6588 ν 6] 
{ταΐγϑμῃ, ν 6] Ῥγυορίπαμπαπι 6- 
75 ΤΙ πγ ϑἰτπι, ἨΙ5 4886 
οοπίΐητιο ΒΕ] ]ΟΙ ΠΠΤΩΥ,, γ 6] 1 

ταὶῃὶ ἀδτὶ, 401 νϑὶ]ὶ ὄὌχροπᾶδΐ, 
ναὶ ροῖ8, αποηῖαᾶπι ἃ μ6 
ΒΡθυδηθαη 4Ι]40ΠῚ οϑὲ, ἀρίθ 
οουτ σαί : ᾿πΐογθα ἡπ]α ἰπ τηθην 
ἴδηι ΒΔ] Ππ σψϑμοσϊξ, το ο6]8π 
Βο, αἱ 5ἰπιαΐ ραϊθαΐ, 4τιἃ ν]ᾶ, 
δὶ οομδίτι8 ποβίευ ἰονίθ μᾶ- 

ὙΤᾺ ῬΓΌΒΡΘΓΘ Βα ΟΟΟΒ8ΟΥἹΐ, 11-- 
ΨΘΗΙΣῚ ΤΡΌΘΟΡ δ αν} Θπ15ι1- 

μιθπι: ἢ ἔγγισα συγγενείας εἴναι" 
καὶ ἐν Ρηρυτάδῃ σαφέσερον οἶδενς 

Ἢ κατῶ Δέδυμιον, ὡς εἶ τις λέ- 
γοι οἷο. 6] ἐδέτεπι φιεΐάοπν 7210-- 
γιγϑύμο «4 γἰδίορλαπεδ ἐπ 76-- 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

, ᾽ . - , 
σονε λόγου, διότε κωτέλνσε τὴν τῶν δ τυραννίδα. 

᾿ ΄ - 3 ΄ 

οἱ Λακεφαχεμόνεοςε κρατήσαντες τῶν Αϑηναίων ἔταξαν ἃ 

δῖα Οογγέαςϊο. οἰαγίμδ πορὶξ 

ας εἰροογίροϊέ: Θχϊάθ 866 81- 
ἰτὰ ΘΧΡΙ]οαῖο ῬΥΟΥϑι18. εἰἶϊα: 
ἡμέ ἐποααπείδ ο8ὲ ἦϊο τ67- 
σία δϑομγίεπν 7):αγηιὴ 8615-- 
Τοϊέίαην ; ὧἂὸ δὲ φιυῖς ἀϊοαΐ 
οἷο. ἰδία 74 1π|ῖ1ὸ ἔαοιδιῖ 
Ῥιοϊαΐα ; 564 πιπο δτιοίου [)1- 
ἀγμλτι8 δοοοάϊε χη] η 1116. Θ0Π-- 
ἰοηλθπάπ85, αι 58πῸ Οὐ 881- 
χαϊσοῦ αι [ΔΊΟΥ ΟΒ81551 1111} 
οομδίας:. σομηποηϊατίο8 Οἱ 81} 
εὐϊάϊθβ806. «« ἔαθμ}]α8 Ατὐιβϑίο- 
ΡΠ δη185. δεν ὉΧχ δὰ ἴπ- 
ἰεγρυθίαϊομο ΟΥΑΙ π11-- 
1 νἱάθου νϑϑίσίπῃ αποά- 
ἄδιη νᾶυῖδο Ἰθοί] 018, ὁἾπ8- 
πὸ ποῖ ΡΘμϊ[8. Δαβρουπᾶμ-- 
ἅαο: ὝὙ υεὶς γ᾽, εἴπερ παὶ Θρα- 
συβούλῳ οἴο. Ὠΐϊκοταὶ Οἢγε- 
τα 58, Οὐκοῦν (ενανάε5 48 
Ῥαφυίΐο. 1 Δήπου πιὰ] εροὶ Οὔκ- 
οὐν, 168 ποῖ ΡυοΡαπίθ) δ- 
που εἴς. 

οἰξαϊδ 507 0787ν 6586 εἰξούηηιϑ 
Ῥαιρογέαέοην: δαὶ, Ομϊώ ἐρε-- 
ἔτι) οὔδδέ, φιφουγέητεδ πλε)}61-- 

᾿οἰξαξἐδ᾽ ΒΟΥΟΤΈΤΙΣ 6556 αἰϊοαγηῖις 
ῥαμρεγέαέεπι : Ῥφϑμὶλ ἴδοοῖϊ 
8818 ἸΟΟῸΠΔ ΔΥστιΐο τΘΞΡΌΙ50 
Ὁ]οϊδοιΐασ ; ἤα δαπθ, δἰγι-- 
αἰεην οὐ Ζλγασγδιίο Ζ)έογγ-- 
δέτε 6558 δἰγοζοην εἰδοσέξϑ. 
Οὐδ α1ΠΠΟ116 νεῦὸ ὅπου σὰ- 
δα ἀοἴη]γθ, {6 πὶ ΠΡ α5Υ-- 
θαϊππι Αγιβίορμαμποβ, φαθηι- 
4ὸ ΠΙοπγϑβιαη οορ νι, 
λ}14 ναγϊθίαβ ορ: πιο ΡῸΓ- 
χπο]οβϑία ᾿που]θηΐοσ φτοαϊῇ : 
486 ΡοΙ 88: ππ πὰ οΥὐἕα ΜΗ] 
χιάοίυν εχ ἀμπρίιοι ἴαθτ!αθ 
Ια φαἀλίοπο, 81 ἴῃ βοΐο 

΄ 

Οὐοἴτυ 67. 9Ὸ Ἠγθηιο᾽2Ξ 

᾿ 
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"λλλως, 
τυράννους 

ΜΟΥΒ5. [ἰδ οΧΙϊουΣ Ρ]αΐο 
ΒΘομηὅο, ΠΟΥῚ ποὰ Ροΐαϊξ, 
ααῖη α4αἰνὶθ ᾿μΐουροβ Πϊρίο- 
Χδθ ψοίουῖ8 παπ ρου ατι8 
δροπΐα ἀο]αρθεχοίαν δὰ ΤΗνα- 
ϑΥΡαϊιι εἱ ὨΙοπυβίππι, ααὶ 
πη}. ἘΠῚ] ἴῃ ΘΙάθΟΙ8 ἴαπιᾶ 
ΥΕΓῸΠὶ σοβίασιπι, 564 ἴοηρθ. 
αἀἴνουβϑα, οἰ ΡΟΥΥ 1 1Ἐγ 6 θ81-- 
ἴωγ: δὲ δαμάθηλ ΨΘΥΒΌΠΙ 8} 
Ῥυῖπι5. τάθτν παρπον Ρ]π- 
ἴμ8, 78πι Π1}1] ογαῖ δθβηγ- 
ἀϊπθ6, ᾳπᾶμη ᾿βίοσα πη ἃ ὅο- 
τηΐοο ἔδοϊαπη 6556 πη ΘΠ ΟΠ ΘΠ 
Ῥαΐαγθ, 41 ροϑὶ Ῥιϊοροοπι 
ἀογηθη, 4ὰὺ δγοποηΐθ ῬΡΊΟΧΣ 
ῬΊΜ 1016 ἔμῖς ΘΟ. Π11588.» 
14 ο115. ᾿πδί σι! θο5. Πουποστπί: 
αἴψφαρ δέδο οροχα [α1 ἀάηάα, 
πὶ ἴθ Αἰμδηϊθηδῖαπι οἰν αϊθ 
115. ποιπηΐηΐτι8 ο λ11165 1ηγ6-- 
᾿βιρογθηΐιν, ααΐρτιδ οἵ ἔθπι- 
Ῥὺ5 δοῖδθ ἔδβθιϊαθ, οἱ ἀϊδϑὶ-- 
τ ταάο ἔδοϊθε νὸ] ππουαπλ 
ἃ Αὐ᾽ϑίορηδπθ ποῖΐαϊβ σοῃ- 
νϑπϊγοηῖ, δος Ἰρι ταν δά 609 
Ἐπατγαΐουεβ οαρὰ ρευ παι; 
ὩΣ Ψψευβαηΐοβ πὶ 1δίο ψ δα 
Π]αϑίσαπᾶο ρυῖμαδηι ΒΡ] 1 1[-- 
ΒΏΪαΠΙ ἰπ τπραηὶρ8 ΒΆΡΟΓΟ 56 
ογθάοραμξ: τοοΐθηθ 81 860115, 
πο πὸὰ αιβραΐῖο; απ8η- 
4πᾶπ|, 81 ῬΗγίθα οσοαραίαπε 
οομδίδοσοβ ν. 1147. Ἰιΐοια 
ἀἰ)ιάϊοατθ πὸ ῬΥΟΟΙΨῚ 581}: 
101 ἰαπιϑθα ατποά τιπιι8 5080- 
11αδίαστιῃ ΟὈβουναῖ, ποη 16- 
νιΐου οδὲ δηϊπηδάνογ πππὶ: 
Τοῦτο οὖν ἔοικέ ' τις ἐκ τοῦ 
δευτέρου Πλούτον μετενεγκὼν 
ἐνθάδε ὀλιγωρῆσαε τῆς ἀλογίας 
ταντης. 



ΠῚ τῷ ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

[ δι. ΠῚ Ἁ . " 3 Ἁ 

Ἀλλ᾽ οὐχ, ὀύμος τῶῦτο πέπονθεν [βίος οὐ μὼ Δί, 
οὐδὲ γε μέλλει. 

Πτωχοὺ μὲν γὼρ βίος, ὃν σὺ λέγεις, ζῇν ἐφιν μηδὲν 
ς ξχοντοῶ Ἶ 

[ΩΣ Ὁ ’ “" 3, 

Τοῦ δὲ πένητος, ζὴν Φειδόμενον, καὶ τοῖς ἔργοις Ζσρος- 

ἔχοντα. 
Περιγίγνεσθωι δ' αὐτῷ μηδὲν, μὴ μέντοι μηδ᾽ ἔπι- 

λείπειν. 

5 4 - , » ὕ - ᾿ 

ἀπὸ τῆς πόλεως ἐν ᾿Αϑήναις διατρίβειν. ὃ οὖν Θρασύβουλος ἐρα- 
) Ἂ Ὁ 4 ΜΗ “ ᾿ 

ςἥς ὧν τῆς δημοκρατίας »πατέλαβε Φυλὴν τῆς Δττικῆς μετῶ τες 
ΕἸ »» ΄ ᾿ 

νων ἄλλων, ὅ0 μεϑ'᾽ ὧν κατέλυσε τοὺς λ΄. Διονύσεος δὲ τυρᾶννος 

Ἄλλως. 
δ ΩΝ ὃ 
ὠμὸς ἐν Σικελίᾳ. 

, 

Θρασυβουλος ἄνους. 
3 ι 4 . ΄ 

ἀτέλης καὶ τένης. πλήν “ρασυς. 

Γ᾿ [ , ς 

ὃ μὲν Διεονυσίοςς ἐμκμμανής" 0 δὸ 
ΕἸ ΄ ΄ τι « δ , ᾿ 

ἢ Διονύσιος, τύραννος" ὁ δὲ Θρασυβουλοςς 

ἘΡΆλλως. ἡ Πενίὰζ φησὶν 
3 ᾿ “-΄΄ ι « ΄ -“ , ᾿ ὦ “ , 
ιν τῷ 'πρίς τὸν Χρεμύλον, τε τὸ μή ομοία ομοίω λέγεις 

ἘΝ ε Ἂ ῃ , ᾿ - - 
ϑίναε. ὠσπὲρ ὧν εἰ τὸν Σικελίας τύραννον Διονύσεον ομοίον εἶναι 

»- , ᾽ “ 

τῷ Θρασυβούλῳ ἀνδρὶ χρηστῷ καὶ κοσμίῳ. ἢ 

550. Διονύσιον. 232 Ὃ μὲν Διονύσιος ἣν Σικελέας τύρωννος" 
ὃ δὲ Θρασύβουλος ἀνὴρ χρηστὸς 

ν. 551 ᾿Οὐμὸς Μιῖοβο Ο.Ψ 
Ὁ. δ ᾿᾽μὸς. Ἐπ, 236γ. Ζιπί. 
ὅ ἐμὸς, αιιοά πεβοῖο ον Ατι- 
ϑίογι5 δαἀορίανους οοπΐτα τ6- 
Ἰααα5 Εα4. Γάδια ἰαπιομ,, τοὶ 
οὐαὶ πηοί ΥἹ ΟΔ]] 6 ἢ 551 35, γ6- 
οἷο. ΒΟΥΓΙΡ51} πέπονθεν, εἷ 5[4- 
ἔπ) ἐσὲν, ἩΠΤ 1 ΟἸΠ} θ118, 
οἰϊαπι Ὁ. 1). Ὁ. τπάϊρηαιίο 
ψΟΥδ ν ἀοποονεῖ. Μοχ 80- 
ἴδπλη ν10 μέλεε Ο. 9)Ὸ. 
ῬΥΟ μέλλει. 

τν. 555. Φειδόμενον) ᾿Δκρε- 
βυολογούμενον. (ὐ. 1). τί ν. 
5506. εἰ βαί πη, ἹΠεριγένεσϑαι] 

περιντεύειν" ποτα δἰτἰεν δολο-- 
ἐϊαϑδέθϑ, 

ὅ0 Μεϑ᾽ ὧν. Μεϑ᾽ ἧς Α. 

-Ὁ 

5 Χξ ε»-» ᾽ . δ ς 
Αϑηναῖος" σρῶν οὖν τὴν αὐτὴν 

᾿ 
» 

εἴ ΕἸ. Ῥεπο Οὐοἰογυῖτεβ πγυΐᾶ-- 
ΠΣ: ΘΥ̓ΤΟΤ 80 60 ργορᾶραίῃϑδ, 
ατιὸ Φυλὴν 5.116 ἐγέδιεην 1η-- 
16 Πρερδὲ : ε)ιβάθπη. οα]ρᾶ6 
τα ἀδργοβοηάιϊ [πἴουργο- 
πὰ Ῥλίἰίοοίγαιὲ 10. Μθαγ5. 
ἂς Ῥορ. Αἰὲ. ἴη Φυλη. 

ὅ1ι Ἐν τῷ] Μαϊηι ἐν τού- 
τῳ. Ῥοκὶ δμοσίον εἶναε ἀθ6886 
Ῥαυΐαὶ Αἰκιβέογιμβ λέγοις, νεῖ] 
51.1110 414: τη 16 ]Π16ὶ ροίο8,. 

52 Ὃ μὲν Δεονύσϊος) ὅ610- 
Ποπμ ἄὺς βρρο αν! πᾶ 5Ὸ 
σι. ΤῸ. ᾳ«υοά τ1τάδο νἱβδιμ 
οϑὲ 1ὶῃῈ. Ἰπσοπὶ ῬΡΟΐΟΥΥΘ, τιΐ 
ΘΡΥσσῖο ΒΡΘΟΙΠΊ1Π6 οοπϑίατγοξ, 
(δῖ ἸπΠ]Ρη5. πιο 15. 80 Ππο- 
1 ΠἼΡτι5. ΤΕΥ ἈΠΙΙΤ]ΙΑΥΙΠῚ 
ἸϑΠΑΥ18, α4πᾶὸ θη {πογδηΐ 

» 
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Χρ. Ὡς μακαρίτην, ὦ Δάματερ, τὸν βίον αὐτοῦ 
κατέλεξας, 355 

Εἢ φεισάμενος καὶ μοχϑήσας καταλείψει μηδὲ 
ταφήναι. 

Ἡε. Σκώπτειν “πειρῶ καὶ κωμῳδεῖν, του σπουδάζειν 
ὠμελήσας, 

Οὐ γινώσκων, ὅτι τοῦ Πλούτου παφέχω βελτίο- 
γος ἄνδρας 

σόλιν ὑπὸ τῶν τριάκοντα τυράννων, οὺς ἔφησαν, οἱ Λακεδαεμιόνιοι» 

τυρᾶννου μιέγην . φέλην μίαν καταλαβὼν τοὺς τυράννους λάϑρα 

οσπτέκτεινεν " ἤϑετο οὖν παρὸ πάντων, ὡς ᾿Αϑηναξων εὐεργέτης. 

δῆ Ἐ Περιγένεσθαι δ᾽ αὐτῷ.] 90 Περιγίνεσθαι σημοαένει 

μὲν καὶ τὸ νικᾷν, σημαίνει δὲ καὶ τὸ περιττεύειν» ὡς ἐνταῦϑα. 
Υ 

555 ὭὩς μεακδρἔ την. ὦ Δάματερ. 1 Ὅτι ἑπλὼς καὶ ἀσυνή- 

ϑὼς κατεχρήσατο ἀντὶ τοῦ μαπάριον " εἰ μὴ ἄρα παίζει, οἷον 

54 νεκρόβιον. Ἄλλως, ὥσπερ εἰωϑασιεν Ἕλληνες, ἐπειδάν τέ 
παράδοξον ἀκούσωσι, σχετλιάςειν καὶ βοᾷν. Ἥρακλεις, Ἃ ̓"Απολ- 
λον, ῆ ω Ζεὺ, οὕτω καὶ οὗτος. ἀκούσας τῆς Πενίας τοιαῦτα λε- 

γούσης, ὥσπερ σχετλιάξων βοῷ, ὦ Δάματερ᾽ εἰκότως δὲ πρὸς τὴν 

γῆν ποιεῖται τὸν Δόγον, ὡς γεωργός. 

ν. ἤ59 οὖ Δάματερ] Ὦε- 
Ῥγαγαῖθ Ὁ 9. που 1π- 
ΜΟΥ 5185. ὦ κοὐ δι διὰ μέσον" 

βοᾷ Ρίδηθ ἀρϑαγάθπι, αποά 
Ῥγδθροῖ ἴῃ ἤπ ψουϑιι5 86- 
4αοπίϊβ, μη δὲ ἀφῆναι. ΠΙυά 
κὴ δὲ 515 βεραταίαμα ἴῃ ψοῖα-- 
5115 ΕΔα. τὐτά θυ 1πν θη ϊἔτιν, 

ν. 557 Σκώπτεν } ἔένν 

εσθαι. Κωμῳδεῖν } ὑβρέφειν. Ὁ. 
ἐὰν 

ἜΤ ΔΥ  ῊΣ 

ἃ νεἰουρθο5 Οτδιημπαί οἰ {γ8-- 
αἴ, σουγαηραπῖιν. Φυλὴν, 
δπὶ 1ἰὰ Ἰασοπάιϊηι δβὶ, πιὰ 
αἰτίου δοοοριῖ., δίαιιθ δ](θὺ 
1116 Βομο!ϊαϑίοβ, ἄἀθ οὐ)ιι5 1η- 

Βοι{16 Ῥᾶυϊο δηΐθ ὩἸΟΏΤΙ ΠΊΤΙ5 ς 
144τι6ὸ 5418. ἀδοϊαταΐ δἰάθπο 
μίαν. Λάϑρα ἀπέκτεινε ποῖ 
ΠΙΔ]ΟΓῚΒ δδ ὈΓΟΙΪ, 6488ΠῈ 
αιοὰ 11 ἥμπο 801 10111 δά ν. 
1147. πᾶγγδίασ, 1] οσθ τοχῸ 
τὴν αὐτῶν, 5εϊΠσοὶ ᾿Αϑηναέωνν 
ΝΕ] τὴν αὐτοῦ πόλω. 

29 Περιγό εσ3..} Ζ7οδολο- 
Ρεῖ, Ἔκλ. ᾽Δ. Ὁ. εἐ 7Ζζλοηι. 
αρ. κῃ. ἹΠερεεγένετο. 

24 Νεκρόβιον ] ϑετας ἴῃ 

ἹΜαωκαρέτας, νεκροῦ βέον" τιὐἰγτιηχ 

ψ ΕΓ 5.. μαπα 1}840116 ἀϊχουίη: 
ΒΙα πη ασ ἔδηηθη νεκρόβιος βίος, 
4πᾶη νΟσοΙ πὴ 1η5ο]6 ἢπ- 
χουῖΐ ἴρ86 ϑολολήἝαςίος. Μία- 
καρίτην  μακαρισὸν" Ο( Ὁ. 
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ΣΤΥ ΔῸΣ ΄ ΝΣ Νὰν: τ ΗΝ 
Καὶ, τὴν γνωμήὴν», κοὶ τῆν ἰδεῶν πῶροω τὼ «μὲν γῶρ 

“ποδωγρῶντες δ ' 
4 Ὶ , Ἁ , 

Καὶ γαφρώδεις, καὶ παχύκνημοι, καὶ πίονές εἰσιν 

ὠσελγῶς" 5όο 
» ᾿] Α ΄ “᾿ » “-᾿ 

Παρ᾽ ἐμοὶ δ᾽ ἰσχνοὶ, καὶ σφηκώδεις, καὶ τοῖς ἔχ ϑροῖς 
ὠνιοροί, 

559. ὃ Τποδοωλγοῦντες.] Τοιοῦτος γὰρ οἵ πλούσιοι γίνονται 
ῬΥΛΦν. ἡ Ῥὸ Ὁ [χὲ 3 , 

ὑπὸ τῆς τρυ(ζης, οπὲρ ἀσελγείως καὶ φαυλόύτητος δηλωτικόν ἐς. 
᾿ ᾿ Ὁ ἢ ΩΣ Ἷ ᾿΄ 

ψράφεται δὲ καὶ ποδαλγοῦντες,, 'γοὲ ποδαγρῶντες" ὅτε κοίὲ "αὐτὸ 
"Ἔ Π Α , ; 

χὸ πάϑος καὶ ποδάγρα λέγεται καὶ ποδαλγία. ἣ 

5601 Σιῴῷηκωδεις. Λεπτοὶ κωτὰ τὸ μιέσον. ὡς σφῆκες" ἢ πα 
Α φ“ « Γ; 7) 

κροὶ, ἐπεὶ παὶ τὸ ζῶον πικρὸν ἐσὶ σφόδρα" ὅμια κμιὲν, ὅτι καὶ 
δ ᾿ ο΄’ δὲ . Ἂ ἈΠ ΘΡΝ ΩΝ , ε ͵ 

ριμύτεροι, ἀμ δὲ, οτέ πῶὶ ἐσχνότεροι γίνονται οἱ λιμώττοντες, 

ὡς σφῆκες. ᾿Αλλως. 
᾿ Ἂ ᾿ ΄ Π ᾽ "“" 

σκληροί», ἡ δλεπτοι, μαλισα τὰ κάτω τῶν 
᾿ ᾿ ᾿ 32 φω - 

γασέρων», ϑδιὼ τὸ γοργὸν καὶ εὐκίνητον" τοιοῦτοι γοὶρ οἱ σφῆκες 

ὥ5 τὸ μέσον. 

501 Τοῖς ἐχϑροῖς ἀνιαροί. ὋὉ γοὸρ ταῖς σαρξὶ μὴ βαρυνό- 
ΣἌΔΩΣ “ὴΨ ΕΥᾺ ω] ’ .Ὁ 3. “ἃ Α Α ι 

δίξνοθ9ς ὦ 0. πουί(ῥως χων του σωκμοτος 9 ρφδσ ῶν κε σρος τους 

νυ. δ5δ90 Παρὰ τῷ} ΔΑ. 16- 
οἴοπθηα, αᾶπι βθουτ! ἴπ- 
γχαπὶ ΔΑ, “ωπέα, (γαΐαχαίογ 

εἰ Ζαγγοιδ, ΚΚιιμδέογο ῬΥΟΌΔΗ- 
18 γερτγδεβοπΐαν!. “ γαοίητι5, 
αἰᾷ τηοῖσο ἤσγοΐ, βΘΘΌΤΙ5 

βου ρίπγδμ ργᾶνδμι, οὐ)8 οἵ 
δολοίϊαδέοδ. ΔΡ δὺ νυϊραίι8 
γηθηϊηϊδ, παρ᾿ αὐτῷ μὲν γοὶρ 
στοδαλγοῦντες, ὉΠ46 ΠδαΒΟΥ, 
πὸμ τερεγῖο: πᾶ Ο. Ὠ Ὁ. 
τοοΐθ, δὶ Πίοσαθ βάθη τητι- 
ἰαϊατ Ἔχοὶρίαβ, παρὸ τῷ {τού- 
χω) μὲν γὰρ ποδαργῶντες" ῬΪ6- 
γΤοβαῦθθ ἴδιο ΕΔΙΓΟΥ 5. 11 
δαπάσδιῃ εὐγόσομι ἰγαχι. Ἡ. 
ϑέορλαπὶ 65. Ὁ. Δ. “Ἔ. τι. 
Ῥ. 507. νεῦθα ἀθβοσίρονο 78- 
ναὶ: δίο αρμαὰ “Τγἱδέορλ. ἐπ 
Ῥίμίο πυδέγιοπυ οαί δέ τξ ἔ6-- 

"» 

φαηιμδ, - - - παρ αὐτῷ γορ 
(πίηγιέγιεν ᾿ΡΖέο ) ποδαγρῶν-- 
τες - -- εἰσιν" φιέάπν δογίρέμ-- 
γαπν ϑδολοί. φιεοψιιθ αοιιοϑοζέ, 
αἴξεγοπβ ἐαπχοῖν δέ αἰξαηι γγ6-- 

ἔγῸ γεριρτιαπέοπν, 7127}: 714} 
ποδαλγοῦντες" γυοίτετν αἸῤέεῖγυ εδέ 
εἴξέϊογοα ρμγαρδογέζην δὲ τοὺς 
πιρυφεροὺς καὶ ἀβροδιαίτους ἤο0 
γον ο ἑοπίαγι: τοπαἶΐο οὲ Ἰοου- 
ῬὈὶ65 ροάαστα ὦ ὕμνεῃ. αἰξοῖ- 
ἐμ ϑαί. τᾶ, Μιγαπὶ εϑὲ 
Θἰιπ., 41 46 Ἰη6 [11 Ἰοσ6 60- 
οιϊαρθαι, σορ αὐτῷ 51π0 ποίβ 
ῬΥΔΟΙοΘυ 181580,. {πὶ Ηἷ5 δυΐθμι 
ψΕΥΒΙΡ5. ἱπίουρυθίδι ποθ (-. 
Ὁ Ο. ργοΐευσὶ τηϑγοπίαν: Τὴν 
γνώμην τὴν φρόνησιν, Τὴν ἐδέ- 
ὧν } τὴν μορφήν. Παχ. καὶ 

πίονες] παχεῖς ταῖς σαρξὶν ὠσὼ- 

»αὐθς 
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Χορ. Ὑπὸ τοῦ λιμοῦ '“γοΐρ ἴσως αὐτοῖς τὸ ᾿σφηκῶδες 

σὺ πορίζεις, 

ΠΕ. Περὶ σωφροσύνης ἤδη τοίνυν περανῶ σφῶν, κώ- 

ναδιδώξω, 
Ὅτ; κοσμιότησ οἰκεῖ μετ᾽ ἐμοῦ" τοὺ Πλούτου δ᾽ 

ἔξιν ὑβρίζειν. 

. 3 .“ ᾿ ᾿ 4 3 

ἐχϑροὺς ἀντιπωρατάξηται. τοιοῦτοι δὲ οἱ πένητες διὰ τὸ μὴ εὖ- 
δ ..5 - 

σαρκεῖν ἀπορίᾳ τροῷων. 

, ᾿ ΓΗ ΞΦ ᾿ Δ 3 
505 Περὲ σωφροσύνης ἡδη.} Καταλέξασα τὸ ἐγαδϑὰ, ὦ δὲ 

» 5 ὅν , 
αὐτὴν ἀνθρώποις γίνονται, 96 γνὺν βούλεται ἀποδεῖξαι, ὅτι καὶ 

’ Δ ἄτα «“ [ -" εν 3 , ἐν, 
σωφροσύνης αὐτίω ἐςὶν, ὠσπὲερ ὁ Ἰίλουτος αὖ τοὐναντίον. εἰκοτως 

δὲ εἶπε τὸ, ἀναδιδάξω" καὶ γὰρ ὅτε γατιρώδεις ἔλεγε τοὺς ἀγϑρώ- 

οὗ γὰρ 

Ἐ Συμπεραΐένω 

- ΄ 3 ΔῈ . 
σους ἐκ τοῦ πλούτου γίνεσθαι, καὶ ἀσελγεῖς ἔλεγεν 

"Ὁ ᾿ ω , χ 
πλεῖςα ἐσθιῦντες παὶ πρὸς τοῦτο καταφοροί εἶσιν. 

᾿ ΟΣ ΈΨΝ ι ΄ Υ 
τὸ συλλογίζομιαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ συμπέρασμα παρὸ Φιλοσόφοις, τὸ 
Ρ Φώ , ΄ , ᾿: ’ -ω- 

ἐκ τῶν προτάσεων συναγύμενον" τὸ γοὶρ κύριον μιέρος τοῦ συλλο- 
“᾿ " 3 

γισμοῦ οὐδέν ἐσιν ἕτερον ἄλλο, ἢ τὸ συμπέρασμα. 

Φρόνως λιπαροί" ὉΔῚ Ῥ6ΠῸ}11- 
1η8 ὙΟΧ ΡΥΟΡΓΙΘ ρεγὶϊποὶ δά 
ἘΧρΡΙΠ]οαπάπιῃ ἀσελγῶς, αὶ 
δα ΕΓ ΡΟΒβΙ [Ὰ8ὶ οϑδί, αἰσχρῶς. 

Ἰσχνοὶ καὶ σῷ. ἐἤραχ ὥσπερ 

οἱ σφῆκες. ᾿Ανιαροὶ] λυπηροί. 

ν. 502 Λιμοῦ] Λροιμοῦ Ὁ. 
θ᾿ Ο. πἴᾶ]6 ἸπΒΌΡΘΙ οπιἰ θη 
αὐτοῖς. 

ν. 505 Σφῷν] ΡῬγο δὰ νο- 
οὐ͵α λόγον αχ Ο. αἱ. Α- 
δί6715 αὐἀποίαγιϊξ: 5801] 1οεἱ δά-- 
ΒΟΥΙρΡίαΠ ἸηΐοΥ ΨΘΥϑτι5 δά πε- 
ρανῶ, τιῦ ᾿Ἰπ16]Π1σὶῚ ποόῖποῖ 1]- 
ἐπι 5] σῃ!Ποαγοῖαν, ἀδῖ πᾶς ρὸν 
ΟΥΥΟΤῈΠῚ 4|16 Π8πΔ 8βθθηι ἰ6- 
πϊ. Ο, 1) Ὁ. υὖ ρῥ]ογ απ 6 
βοϊοὶ, σφῶϊν" δροράπηξ ᾿μΐογ- 

͵ 

σύγκειτας 

ῬΤΕἰΔΙΙΟΠ68 : Ἤδῳ τοίνυν πε- 
ρανὼ ἢ ὠπὸ τοῦ νὺν ἀποδείξω. 

ΚΚοσμωότης] εὐταξία ἢ σε μινότηξε 

Ὑβρίᾷιν] αἰσχροὶ πράττειν. 

25 Τὸ μέσον} Ἐς τὸ μέσον 
α Ονίριιῖο Τοογίῳς εἱ Αἰμϑδέ6-- 
γι5 δοοδροχπηΐ: ῬΥΘΟρΟΒΙΪ1Ο- 
πϑμὰ 1Π|8πὶ, τὰ ράγοπΐ Α. οὗ 
ΕῚ. ἀοῖονι. [|η ϑωρξάα,, αποά 
πὸ Ροχιϊπεαῖ., 11}1} 6βϑὲ, 
Ῥτιδοίεσαμδμῃ, Σιφηκώδεις, σκλη- 
ροὶν κώτισχνοι τοῖς σώμασι. 

ὅ60 Νὺν βούλεται ἴῃ οτὰ 
Τ᾽ .- Ὁ, μβαθὸ φυαοηῖθ ποίϑία 
Ἀ86ῈΘ Δα τοὐναντέον' Νὺν οὖν 

βούλεται ἡ Πενία Χποϑθεῖξαιε οἷο, 



172 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

΄ . Π , ᾿ 

Χρ. Πανυ γουν κλέπτειν κόσμιον ἐξὶν, καὶ τοὺς τοί- 
χους διορύττειν: : 508 

Βλ. Νὴ τὸν Δί᾽, εἴγε δεῖ λαϑεῖν αὐτὸν, πὼς οὐχὶ. 

κόσμιόν ἔξει; 
᾿ »» “ο. ᾿ ς ; Ἶπε. Σκέψαι τοίνυν γ᾽ ἐν ταῖς πόλεσιν τοὺς ῥήτορας, 

ε 
γὼρ ο 

γψὶ ᾿ , ἐν ΄ 4 , κε 
συ ογίσίμος εκ ῃυὸ προτασξων .,.,..] συμπερχσμεατος 

ς « ’ 

ὡς. ὅποταν μὲν 

᾿ 
και 

5“) ΠῚ ᾿ ΕῚ “δ “ ΕῚ ᾿ 32 »: ΕῚ σε τὸ συμιπέρασμκα ἀποδειξις τοῦ ζητουμένου 27 ὠναντέῤῥητος. 

“ Ὁ 

565 Πανν γοῦν. Ἔν εἰρωνείς, ἐπεὶ οἱ πένητες κλέπτουσι 
λα Ἀ 

διαὶ ΟΤῸ θέον. 

506 Πώς οὐχὲ κόσμιον. Τὸ πειρᾶσϑαι λαϑεῖν. τοῦτο δὲ 

8 ἕτερος πρεσβύτης λέγει πειράζων καὶ χλευάζων" 

ν. 5665 Ἐσιν 7 Ὥρεεβὲ σο- 
ἄϊοι Ὁ Ὁ. 411 νδυβιι8 1110 
αἀαϊέσμι παροΐ εἰρωνικῶς" οἵ 

Ἐζόσμειον 1 ὠφέλιμον. ἴπ Α. ΕἸ. 
Ῥη. “Ζιχι. εἴ Β. Ογαΐξ. ἐς" 
Ῥοϑβὲ ΕἼ. πηε]1πι8 ἴῃ οϑίευ 5. ἔσεν 
χηθίσι {]ΟΙ ΘΠ οαμ88. 

ν. 5666 Νὴ τὸν ΔΖ εἴο. 
Οὐομν οὔδϑοιγισν, τοὶ εαζξεγιν 
οαπι ϑολοέαδέθ 77 λοζείμτιν, οέ 
«“Π»͵οίορήαπ ποδέγο ραγμτ 
αἰἴρυην Αιμδέεγωδ Θχυβιϊιηδ-- 
νι, οὕπὶ ΨΘΥΒΊΠΙ, ἰδ πα 181 
δέοϊἑαϊϊδδιπυξ σπε)ωώδαΐαην ἤοηηῖ- 
Φίογιῖδ εγυέοσια, ἴθ απὸ πὸ 
τεδέξογισυ φιρζαίογν πηι τοΐ-- 
ἔμ, γαρέζιδ. δεηιδιδ, ῬὈΪ8Π6 
ῬΥΟΒΟΥρ51Ὁ δα 58 01551}}118 25 6)1- 
ἐρῖπι8. [8 βδθηῆδ 1π6 1011} 
ῬδΘηΘ᾽ ΠΪΠ|15 ΒΘΨΟΥΤ ατιαΐο-- 
11|8. ΠῊΪΠΡΑΥῚ οοπν οἶα, 4}165 
ΘΧΡομάδθμτιβ: ΠΕ Τὶ ΚΕΤΗΝΕ 
Ῥάαϊο 81π86 ἀπθιο ναί; οἷ] 
ἀπιβίαπγδ π40 111) 5ΟΥΙΡ ] πλᾶ- 
χὰ οἀπν6 ὈΥῚ π|}}}} σοη- 

“ἃ ».ο᾽ 

ἢ οτὲ τοπῶ- 

ξευυαηΐ, δα χὶ] π1πὶ Ὁ ἸΠΡΘΠΙΟ 
ΡὈΘΊΠΙ ΑἸρδέογα: ΝᾺ Δία 7» 
εἰ δὲ γε λαϑεῖν αὐτὸν, Θῖο. 
Ῥγοριου οὶ Θπιθπάαπαϊ 81 
Δρουϊοῖ Ἰεοῖῖο Ο. ΠῸ. Ν 
τὸν δὲ εἶγε λαϑεῖν αὐτὸν. δεῖ 
πῶς οὐ κύσμιεον ἐςὶν" ααυδο 81 

ῬΔΥΙΏΡΟΣ «ἀγανοίατ, ψΘΥΒ118, 
τὶ ΟΡΙΠΟΥ, οχίβίεϊ βα]ΐθπι ἴο-- 
Ἰογαθ1}18, Π6Ὸ Ῥτουβιδ 4}1-- 
οἱοπάμϑ: Νὴ τὸν Δία γ᾽. εἶγε 

λαϑεῖν αὐτὸν᾽ δεῖ, πῶς οὐ κό- 
σμιόν ἐςι; Αὐτὸν πὲ ]]Πρὸ τὸν 
κλέπτην, 4ποἀ πομηθη ἃ Ργ86- 
οσοἀεηῖο νερὸ κλέπτειν πὰς 
ἀογναπάπηη εϑ: ἤρυγᾶ ΠΟΙ 
Ἰβποία : «“βοογαί. Ῥάμαίμ. Ρ. 
72. Α-. τῆς δὲ ἡμετέραις ἔτε 

βασιελενομένης " ἐφ᾽ ὧν (βασι- 

λέων) καὲὶ πόλεμοι πλεῖσοι. “. 
συνέβησαν" 6Χ ἰοῦ οΥδίϊΟΙΙ5 
Του τᾶ αθ πον ζαϊηαοὲ 
Ἰοσι) ΠΕ. ἴῃ Ὠΐϊδη. ν. 128. 
ἴ απὸ Ἰαρϑὶ Πιογαπὶ [πίον-- 
ΡῬτγοίοβ, τροίο ΤΠ. ϑδιορλαι5 

' 
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Α ΩΣ Α [2 

Ὥσ, πένητες, πεοὶ τον δῆμον καὶ τὴν πόλιν εἰσὶ 
- δίκαιοι Σ 

7ὔ ᾿ Ε] ᾿ Ὁ τ -Φ.}Υ ΕΥ̓͂ 

Πλουτήσαντες δ᾽ ἀπὸ τῶν κοινωῶνγ) παραχρημ ἄδι- 

κοι γεγένηνται, 

Ἐπιβουλεύουσί τε τῷ “πλήϑει. καὶ τῷ δήμῳ σολε- 

μοῦσιν. 570 

λαιὸν οὐ διεβέβλητο ἥ κλοπὴ, εἰ μὴ φΦωραϑεὶς κλέπτης ὑπῆρχεν. 

Ἄλλως. εἰγε ὃ κλέπτης λανθάνει" ψυχρὸν δὲ τὸ ἐνθύμημα. 

570 ᾿Ἐπιβουλεύουσί τε.1] 3238 Διαβάλλει τοὺς ῥήτορας, ὡς 

δῶρα λαμβάνοντες παρὸ σῶν πολεμίων ἀσύμφορα" τῇ πόλει συμ- 
Γ » 

βουλενουσιν, οὐκ 

νἱάς Νοίαπι δά 
ν. δοὅό. [Ι͂ὼ “’γ͵]δέορλαπο 1α- 
716, “τὰ γὲὰ8 ΠΟ νἱάδίιτσ 
840 Οἴπῃὶ ρματίο Ππαυῖϊάα, νο- 
ἔδυ δου ρίθγ δῖ, οἶϑὶ τη6Π- 
εἶδα πηδηϊ(εδίαιη., Ιοοο πιονα- 
16 ΠΟΙ 51 5{1Π1|]. 

νυν. 507) Πόλεσιν] Πα Αι- 
δέογιδ ΤῸ οἰμοΐαστιπι ἘΠ ἃ, 
πόλεσι, αἱ 5011}Ὀ04πὶ| ΓΘ ΟΣ 
ὨϊεῖσΟ ποχῖδη) ρτοαποογοῖ. 
1η Ο. 9. Ὁ. αρευγδὴβ ἰργανὶ 
8518. ΨΘΥΒΙΙ ΠῚ ἰδεϑιῖ οπῖ- 
ἰεπάο γ᾽ δηΐθ ἐν, οἱ δ᾽ ροϑβὶ 
πλουτήσαντες" ᾿ηἀϊάσθχη ἢδ5 εα- 
ῬἰἸοαίἰοηθ 5. ῬΓΟΠ ΠῚ: Σκέψαι! 
λογίζου. Τοὺς ῥήτορα] τοὺς 

κριτάς. Ὡς} ὅ στε" δὴν. 56. 

Περὲ τὸν} εἰς τὸν. ᾿Απὸ τῶν 

ποινῶν ἀπὸ τῶν δὺ κοῦ ων 297: 

μιάτων. Ἐπιβουλεύουσε} ἤγουν 

κακῶς βουλεύουσι». 

ἘΧΡΠΙουΐ: 

Ὁ7 ᾿Αναντίῤῥητος 1. Οποᾷά 

5" μ᾿. ἢ ͵ 41 ἢ 
ἐῶντες αὐτὴν τούτους ὠμύνασϑαε. 

οογταρῖθ Ἰοροραίασ ἵπ ΕἸ. ᾧ»- 
τ ουμένου " ὠντέῤῥητος 

γουν καταλέξδασα οἵο. Οεφέορ τις 
οὐμοηάανιῖ. Ῥοβὶ ἀνοντέῤῥητος 

δυΐομη, αἀ828 18π| δηΐῖϊθ Ὁ 
1η11ὸ ϑ0Π 0111 {πουϑηΐ ρῥτο- 
Ῥοβιία, 115άθι ρᾷθπ ΨψΘΥΡ15, 
αἰβὶ 4ποά Ῥδι]0 πιῆρὶβ ντἰ18-- 
ἴα 5ιιηΐ, 1ἰθυτι 1Π σου θδηΐαν. 
Ομεσο σΣαϊπὶμθ ὨΘΟΟΒΒΆΧΙΟ 
Θολοίζαδίοιν ἸΙΡΕΡΑΥΊ. 

ὅ8 Διαβαλλει 7 Α. Ἔχργϑε- 
51, ἢ ηὰᾶἃ λαμβάνοντες " τ 6]1-- 
486 λαμβάνοντας. Ἰιρδίεγιεξ 
1ΠΒΊΡΕΣ, τ ΟΥ̓ΔΙΔΟΠΙ5. Π18}6 
σΟἸΔΕΓΘΩΪ, βἰγποίαγαθ βαῦνοΞ 
ῃἰνοῖ,, Ἰπῖον απο ΟΠ θα 1η-- 
ἀυχιῖ : παρὸ τῶν πολεμέων. 
᾿Ασύμῷορε εἴο. ἴφια 1ἴὰ ἔδτε 
πιο Ο. Ὁ. Διαβάλλει 

τοὺς ῥήτορας ὡς δῶρα λαμβάνον: 

τὰς παρο τῶν ἐναντίων. ἀσύμε- 
Φορα τῇ πόλει συμ βονλεύουσεν 
σον 18. Ομ] 5515, 

ὶ 

ἢ ἀενία 
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Χρ. ᾿Αλλ᾽ οὐ ) ψεύδει τούτων γ᾽ οὐδὲν. καίπερ σφόδρα 
βάσκανος οὔσω. 

οὐλτορ οὐχ, ἧττόν γ᾽ οὐδὲν κλαύσει μηδὲν ταύτῃ 

-ψε κομήσῃς, 
δ - ἮΝ 1, ς- » 
Ὅτ, γε ζητεῖς τοῦτ᾽ ὠνωπείσειν ἡμῶς, ὡς ἔφ!» 

᾿Ὶ 

οὐὑμείνων 

δ71 Καίπερ σφόδρα. Συναινεῖ δισχυριζόμενος ὅ9 τὸ κατιὸὶ 

τῶν ῥητόρων σράγμιο διασύρειν. 

δορίᾳ, τιϑέασίν. 

ε Ὡ 

τὸ δὲ βάσκανος ὡπλὼς ἐπὶ λοι- 

572 ᾿Ατὸρ οὐχ ἧττον. “Ὅμως, φησὶν, εἰ καὶ ἀληϑεύεις, μῆ 

μεέγος Φρονήσῃς " 
Ὡ ε , κ κ Ὁ 

εἰντὲ τοῦ, υπερη(βανησης, πορὰ τοὺς πομώντοας " 

2 δ 2 . - 4 ᾿ ἢ 
οὐδὲν γαρ ΤΤΌΥ Ο τοῶυταχ πειση- κομιήσης δὲ 

δι ΕΝ -" 
ἢ απο ῥετα(δορὰς 

“- [᾿ " , ς Ὁ “ 

“ὧν δένδρων, ἃ τὴν πόμην ὑψοῦ ἔχουσι. τοιοῦτοι δὲ καὶ οἱ ὑπέρ: 
«ς - Α , “᾽ 

ᾧρονες;. ὑψοῦ τὴν γνωμιὴν αἴροντες. ἡ Τοῦτο δὲ διὼ μέσου εἴρη- 
᾿ τ Ὁ , ᾿ ΄ 

σαι, καὶ ἔστε τὸ, ὅτε ᾧγεῖς, πρὸς τὸ; πλαύσει. Ἐ 

γ. 571 Οὐ ψεύϑει]} σ. 9Ὸ. 

γαδπᾷοβθ, οὐδὲ ψεύδη" ἴπτη 
Τούτων) ὧν περὶ τῶν ῥητόρων 
λέγεις. 

578 Κλαύσεε 1 Ῥεγρε- 
τᾶπι Δα ταν ἴα Ο. 1). ἡμῶν, 
απᾶπιὶ νοῦοπι, αὖ ΔΌΞΟΓΟΥΡ, 

ΘΟ α5. ΠΙΡΥΔΥῚΙ )ιβῖο ἜΝ 
ξεβίϊηδυβ 6. ῬΥΟΧληΟ ΨΟΥΒῈ 
δἀτιραι: πθαὰε χϑοῖο δἰαἰῖῖμ, 
“ηδὲν ταύτῃ γε πομείσῃς. αποά 

το 118 Ἰηογρχθίαίν, ἀπὸ τού- 

σου ἐπαρϑῆς. δ 

ν. 5γ5 Ὅτι γε] Ῥανίϊου- 
Ἴᾶτ ψε σομρ]οπάο νουϑὰϊ πο- 
οαδϑαυίΐαα 4, πμ}16 ΡΥ86- 
του 81}, οχοορί8 Β. σοί, οἱ 
(. ογίϊ. 

π-ρ.] 4- 
4 [Ω 

30 Τὸ κατὰ τῶν ἐ. 

οὔἶ46 «αἱ ἄδαπι παῖς Ἰοσο 88- 
ΒΡΕΥβαπι: δη. δισχυριζομιενός 
τε καὶ τὸ τῶν ὁ, πρ. διασύρων. 
ϑΘαπθη 1 ᾿Θσι Πίτν ἀριὰ ϑτετ 
ἄαην πὶ Βασκανία " νἱά, Ψὲγ- 
πιοῖ. τῇ Βάσκανος, 

ἄρ Ταῦτ 1 516 ΒΟΥ ΒΠΠΥ 
ἴπ Α. εἱ ΕἸ. τοϊασαθ ρμο718 
ταῦτα, υἱ ϑιμζαάία5 Ἰηἀ1οῖο 681, 
4πὶ δοϊαίς τὸ αὐτὼ. ΤῸπι 
παρὸ τοὺς κομῶντας Ῥαγτιηχ 6χ-- 
δοίθ πη θίρ ΠΟΥ Δ6 ΤΊ] ΟΠ Ιη 6 Χ- 
Ρ]απαῖ: δυξαας ΡΙεμΐοσα ΡῬΥδ86: 
μεΐῖ: παρὰ τὸ κομῶντας, ν 6] 
ῥύμας τοὺς κομῶντας Ξδυχίης- 

τιῷν" ἰγηαὶ λγηπιοῖ, οὗ γοὸρ 
κομῶντες εἰώϑασιν ὑπερηφανεύ- 
εἰν. ἰεβιἀογαῖτν 11 ϑολοζία-- 
δί6 τοϑίο ψαγία Ἰδοῖῖο ΡΥῸ 
κομήσης, 564 {π|115. εἴ π8]- 
11π|8 ρυ θα, 4πϑηλ (πη η ΠΟΣῚ 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. τς 

Πενίω πλούτου. Πε. κοιὶ σύγ ̓ ἐλέγξωι μ᾽ οὔπω δὲ: 

νοσοε περὶ τούτου, 

᾿Αλλὰ Φλυαρεῖς καὶ πτερυγίζεις. Ὁ, καὶ πτῶς Φεύ- 

» Α Ὁ 

Πε. Ὅτ, βελτίους αὐτοὺς ποίω. 

γουσί σ᾽ ἅπαντες: 43... 

σκέψασθαι δ᾽, ἔς; 
μάλιζω 

575 Καὶ πτερυγίζεις.1 Κοῦφα καὶ μάταια διωλέγηῃ., ἀπὸ 
"»" - « ΄ ᾿ ; ᾿ -,. ΑΝ 

τὼν νδοσσων9. ( πειράζουσι μὲν τὰς πτέρυγας, ἵπτασϑαι δὲ οὐ 
᾿ 

δύνανται ᾿ 

Αλλως. οὐδὲν δὲ ἀνύεις. ἀλλὰ φλυαρεῖς διὸ λόγων" 

.“, ᾿ 4 3 ΄ 
οὕτω καὶ σὺ ϑέλεις μὲν ἄτι ἀντειπεῖν καὶ πειράζει, 

τὸ γὰ 9 
- 5 “ ] " “οΘΩ κῚ Ἂν 

πτερον ἡ χῶδες καὶ ϑορυβητικόν" ἡ κοῦφα λαλεῖς 2 ματαιοπονεῖςο 
ἅν - - Μὰ -» , ὃ ᾿ , δ . ᾿ 

-οὐπὸ μεταφορὰς τῶν ὀρνέων τῶν μή ὀυναμκένων πέξεσθαι διῶ τὸ 

βραχὺ τῆς ἡλικέας. Αλλως. 
τ »Ὡ" ’ ι 3 [4 

ἐντὶ τοῦ, πειράζεις πολλοὶς ἀνηνύ- 
᾿ [2 

σοὺς δρμοὶς, καϑαάπερ ποιὲ οἱ νξοττοὶ πειράζοντες τὴν ἰτέρυγα, 
Π ΄ ΕΣ ΕΣ ι Ὁ ΄ ΄ 

καὶ γυμνάζοντες ἀπρῶκτον ἔχουσε τὴν τῆς πτήσεως (φορῶν, 

ν. 575 Πρερυν (41 Μα- 
νεάζεις Ὁ. ῬΥῸ ματαιά- 
εις. ἐὸν αν ἡρπόεῦδι κα ΜΗ εἴ 

“αταΐζειν ϑιιῖ υϑιἰίαΐα: ἄπο 
Ῥυΐοχα νοῦ β8θρ6 ἀεβουϊρίο- 
τ68 Ῥεσιμιΐδηΐ, αἱ ἴῃ ϑοχίο 
Ἐπιρ.᾿ ̓ Ανριῤῥ. ΙΧ. ᾧ. 282. ργο, 
ἔνϑεν καὶ μωτάζουσιν οὗ Μαη- 
μιατικοὲνρ Μϑ8. ΟΙΖ. οβίεμαιξ, 
ὅ3εν καὶ ματαιαζουσιν οἴο. αποά 
αριᾷᾷ δυπάομι ᾿ηνοηῖθ8 ΠΠ}Ὀ, 

ἤνττ, δ. τογ. Ῥυδοοδάεπὶα νοῦ- 
8 δὰ, Καὶ σύγ᾽ ἐλέγξαε εἴς. 
ποίαϊον τη Ο. 10. «ιαδὶ 56η-- 
ἐδῃ 186 ϑΠρΡ]ομάδθ ὃ αἰϊα, ναὲ 
ὠιτὼ τοῦτο εἰκότως" ἀϊχογαὶ 
εδηΐηι ΟΠ ΘμλγἾτ5, Ὅτε γε ὧν- 
τεῖς οἴο. Νῖοκχ, φεύγουσιν ἅπαν- 
τες" ὙῊ8]8. 

᾿ 

οδὲ ἀπδιίαπάμιη, απἰπ ιϑώΖ- 
ας ἴμᾷθ ιδιιβευὶδ : τινὲς δὸ 
κομπόσης γράφουσιν" ἴοντὶ Ρο5-- 
βοΐ, 8ὶ ᾿πίθγρυοίαί 918. 000 
ζοχτοῖ δὰ κορήσῃς 8 ἀβουρίπμι. 
Ιῃ οπκίγτομιο ϑομοίῖο ΕἸ. χὸ 
ὅτε ᾧγτεῖς τὸ πρὸς τὸ κλαύσει" 

οὐ τ αίτατπιαο οομβοαίπαπί: ἐρῸ 
τὸ πιθάϊππλ ΘΧΡΌΠΧΊ. 

41 ᾿Αντειπεῖν] Ῥγχο εἰπεῖν 
οὐιῖπα Ἐά, 6Χχ ϑειῖοα ἱπ 
Πτερυ γίζειν τοροϑι. Ἰάοια ἰια- 
Ρεὶ ἀπὸ τῶν νεοττῶν, οἱ σειερό- 

ζονσι ̓  4πιδπιν 8 ἀπὸ μεταφο- 
ρῶς τῶν «νεοσσῶν ΡΙῸ εο, αποᾷ 
1 Ἰοριῖαν τῶν ὀρνέων " 1114 

ψαγιαία βου ΒΕ Πα ἴοσμια ἐἷ- 
ΨΌΣΒΟΒ 6886. ΘΟΠῸΪΝΙ ἀποίΐοτος 
τηομεῖ, ϑ1π6 ἀπθῖο πλ1:116-- 

ἴα, ᾿Αλλὰ Φλναρεῖς δια λόγων" 
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πὸ τῶν παίδων" τοὺς γοὶρ πατέρας φεύγουσι; 
φρονοῦντας. ἄριξω 

Αὐτοῖς. οὕτω διωγιγνώσκειν χοωλεηεὸν ἘΣ 
5 ὅλ δὶ 
εῷ, Ομ ούίον, 

Χρ. Τὸν Δία ἡϑ ον ἄρ᾽ οὐκ ὀρθῶς διαγιγνώσκειν Τὸ 

577 
λ 

κροτις ΟΝ 5 

δὰ ᾿ 
᾿Απὸ τῶν παίδων. τυ τὰ ἐσε μαϑεῖν τὸ δίκαιον, 

εἶγε καὶ οἱ παῖδες διὼ τοῦτο μισοῦσι τοὺς πατέρας. 

5790 Τὸν Δία Φήσει:.] Τὸ μὲν ᾧΦήσεις λέγεται πρὸς τὴν 

ν. 578 Οὕτω διαγιγνώσκειν] 
Τη ρῥγυΐίπιο ά. “2“λ. “μη. 1Ὲ 
ἘΪΓΟΘΘ. νοχδ ΡΓῸ τογα Ὁ. 
Ὁ) ὦ. διαγινώσκειν" Ὦϊο δάβογ- 
Ῥίαπι παῦεὶ, σύναπτε τὸ δίὶ- 
καίον ἐντοῦϑα, Ἰυησοπήῆα πιο- 
615 διαγινώσκειν δίκοιιον" ῬΥΔ6- 
Ὠριΐαγ δπΐθη γνῶ, αποπιοάο 
βοηϊθηΐιαμι, νο] ἀϊοΐπηι ᾿10- 
γα1]6 δοϊΪοπί ᾿πάϊοασο. Ρχγδθ- 
ἴετεα, Βελτέους] καλούς. Σκέ- 
ψασϑαι} μιαϑεῖν. Φρονοῦντας ἄ- 
ριςα͵] ποιοῦντας κολῶς. 

πο ἴθ πιοάπη) δχρ οἄα 
1065: ᾿Αλλὲ Φλυαρεῖς καὶ πτε- 
φυγέζει: ἢ ἀντὶ τοῦ ϑορυβῇ διὰ 
λόγων" 810 μίαπο ϑιωξαίαβ, πὶ- 
81 αποὰ ομμλ δι λόγων, 
΄αοά ἰάπηθη «ἃ λιιπὸ Ἰοοα πὶ 
Ῥεπὸ αιδήγαΐ. 

42 Τὸ φήσεις] Ῥυϊπιὰπὶ νο- 
Φ]δπι, 1π οσεἰονὶ8 ΒΔ4. 1π6-- 
Θ]δοΐδηι, 6χ ἃ. χενοοαν Δι 
δ 6715. 

ἀδ ᾿Αρχαέκις μωρίαις } Ὑι- 
ἀείαν δῖο Επμπαγγαῖου πο δά 
γνώμαις, 8ε4 δά Ἰοοίοποιη 8]-- 

ἴξεγαμι λήμεοιες,, 1Ππ4 50 ΠΟ] πὶ 
δα)]εοῖ558; 4π0α οΟἸΠ]]Ἰσίταν ἐκ 
μμωρέαις, οἴ ΕΧρ]Ποδίϊοπα νο- 
οἷ5 λήμη Ἀογαθπδπι δἀομταῖα: 
αυᾶγχε δὰ ἤποπὶ δαἀμηοϊδίϊο 15 
εβϑὲ γσϑιηονεπάμπι, ααοά πθο᾿ 
ΘΙ 45. ἀρηοβοῖξ, ᾿Αντὲ δὲ τοῦ 
γνώμαις γράφεται λήμαις, νο}- 
πὶ ἃ} 4110 ϑο]ο]αβῖθ ῥτοΐο-- 
οἴαμα, 4111, ἥπιιηλ 1 510 Οο- ᾿ 
ἀἴοθ στρογ ββεὶ γνώμαις, αποά 
44. οοοιρανῖ, ΔἸ ΤΕΥ 115 Θ᾽ 181} 
ϑουιρίιγαθ ᾿δοΐϊογομι δἀιποηο- 
Τὸ νοϊαϊί. Ῥόνγο πεαπὸ 11115, 
πωροιμιέα δὲ ἐσὴν αἴο, Ὠ181] δὰ 
Ἰπϊερυι θη ἄθοβδα οχεάο, 
σρΡ6 41 νἱχ ριΐθη, 151 
Ἰρϑα. ΡΥΟν πὰ 1πίεγρο- 
χιδἰτ, ΒΘΠ 5111 ἸΟΟΪ 58118 Ο0Πὶ- 
το ΘΟΠΒΙβίευο: δῖ σι! 
τοΐηρο: παροιμέας δὲ ἐσιν ἐπὶ 
τὼν ὠμιβλυωπούντων, λήμαιες λη- 

ῥιᾷν» 7 κολοκύνταις, ἥτις εἴρη- 

ταὶ καὶ ἐν Νεφέλαι" αποά 
Τα ο οἰϊᾶπὶ ΟΙΔΤῚτι8. Δ 047 6- 
ἈΠ, 51 ΝΟΡΙΠΗΙ 1ΠΒΡΊΟΙα8. Γ΄. 
320. 
θι1α χι}}π|8 δῖ, αἴι6Π Τ᾿ Οϑρὶ- 
6018 Ροϊποχῖῖ: δ ρ] 1115 5Ό8Ρ1- 

ΑἸ8 οπῖϊαὶ 1πΠ πᾶ ἴα- 
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Κὠκεῖνος γαρ τὸν Πλοῦτον ἔχει» ταύτην δ᾽ ἡμῖν 

Πε. 

Ὁ Ζεὺς δήπου πένεται, καὶ τοῦτ 

αἀποπέμπε;. 480 

Ἀλλ᾽ ὧ Κρονικαὶς γνῶμαις ὄντως λημῶντες τὰς 
φρένας ἄμφω, 

Ὦ εὔδν. ὑχον 
᾿ , ΄ ΣῊ ΒΞ 3 ι Π 

Πενίαν. το δὲ, ταῦυτην δ ἡ εἷν ἀποπέμπει. πρὸς τὸν Βλεψίδημιον. 

ἤ 42 καὶ τὸ φήσεις πρὸς τὸν Βλεψέδημεον, ἤγουν, εἴποις κατὸὼ τὸν 

αὐτῆς λύγον- 

581 

ν. 580 Ταύτην ὁ᾽ ἡμῖν 

Μογβδια πίον οοι. οὐ] θη 
χπαἰαυάο Ο. Ὁ. 
ἀποπέμπει ἡ κῶν" νόστι δα ταύ- 

τὴν 4 τὴν πενέαν δαἀροδεη, 

εἰ 1 ἴθ νοῦβαβ, ὦ «Βλεψέ- 
δὴμκε, 5ισηϊποδη8 ΟΠ γθν 
ΟΥ̓ ΟΠ 6, 4186 δά απρον- 
ἰαίοιη ἀϊδοία {ποναΐ, Ἰὶς οοη- 
νου δὰ ΒΙορϑβιἀεμπλ,, ΠῚ 
οἂάοιη {μ||, αἴτὰ δομο]δδία- 
Τα 1Πτ5, 86ηΐθη 18; ΠῸΠ 
111. αττάφη ἀρϑιράα: ατοά 
ΘΙ γα] σα αν αἴι8 η} [181 
ΧΡ Ιοδι οι δΔαἀπηἰαΐ, 0 ἢ 
νιίδο: βοὰ 486 ἴϑπιθη πλι}-- 
ἀπ οὐ ατί 6] οσαι 1551 186 7} ε711- 
οὶ οσοπ]θοίαγαθ ΒΙορβιουηο 
ἘΠΒΟμ 18, ταύτην δ᾽ ἡ μεῖν ἀπο- 
πέμπει" πᾶπὶ 4πἴῃ ποὺ Ἰπίου- 
Ῥοβιία Ῥϑύβοῃδ οἱ ταύτην ορί!]- 
χὰ δι: οο!]οσαΐπ), εἰ βοθῆδο 
Ἰιδτι8. τὺ ρϑαηϊίαῖο ἤονὰ οχρο- 
Ἰϊαΐαν, ἀπθιϊαῦὶ ποπ ρΡοϊεβί. 

ν. δ58ι Ληκῶντες Λημῶν- 

τε Ῥυδοΐουιηΐ ΕἸ. αἰνᾶηπο Β. 
Ο. εἰς. πὸ Ῥδοίο πε γι 

ααὰπι Αἰγεβέε) 1:8 
ΘΠ Δἀνογίουοῖ.,, ΡΟ] Οθηίοι 
Ἰηϑοχυὶ λημῶντέγε. ρο ἴὰ- 

΄ 2 

ταύτην δ 

αλλ. ὦ Κι δονεκκοιῖς γνώροαες Ἤχγουν, 4 ἀρχαίαις 

ἴπ8 Ραΐαν!, ὅἄποθ 2θοπ οῖο, 
ΤΟνΟΟᾶΓ 6. ὈΓΊΒΟΔ1) ΙΘΟ ΟΠ 6 ΠῚ, 
486. Ρῥχοϑίαι 1η Α,. εἱ Βαᾷ. 
τι!  πβώ 10 υΤνγιίαθ; 60. μηδ 15, 
ααοα 5ιυϊνασίο πτδίτι 17) Ὸ, 
Ο. 0ΡῚ οὐγογὸ οοπϑιιθίο, τιΐ 
ν. 585. ἀϑλιτῶν, ΡοΥβου ρί τ πὶ 
εϑὲ λεμῶντες ] τυζφλώττοντες" 

ἈΪΠ81] ογαϊ, ΟἿΣ ΨΕΥΟΓΘΏΙΠΙ, 
τὶ ΘΟΡΏΪΑΥῚ Ροβϑοηΐ ληκμεῶντες 
ἀκῴω, εἰ ἀπα!οπι γϑο]απιαπίθ 
νογϑιι Ἱπαποεγοπί, 1)εῖπα 6 
ἴθ οοάδμι ᾿ἰῦτο: Κρονικαῖς ] 
παλαιαὶς καὶ μωραῖς. ᾿το γνώ- 
μαις, αὐυοὰ ϑδιεέάας ἀσποβοὶξ 
1ηῃ Κρονικαῖς οἱ Λήμη, «4Ἰ1ῃΣ 
ϑολοίαϑδέοα οχίδυθ ππομποΐ λή- 
μιᾶις, 4ποα ἸΙοοῖ δατημ] εμί- 
ἐεϊέ οαϊοι! απὶ ἰπ] ον}, 6715 
6886 βοπογῦὶδ ΔΥΡΙΓΟΧ, εἶ απ 
Ὁ ΓΕ ἰδίορημδησ ἔπους Ρῥγο- 
᾿οοίππι, αΠΠΠΟΙ]6 511 οοπρίῖ- 
ἔθετο: 0 πὸ ΔΡΠοΥτοὶ, 
τ τάδ. ΕἰΓΙ 8416 1} νεῖ: 
110. βεοιιπάοσιο ]πίο {πουὶξ 
Διιοίου, 

ν. 582 Τοῦτ, ἤδη} Β εἰἰπαὶ, 
αιδπι Οὐ. 10. δάἀβηπιαί, 16- 
οἰϊοπθῃ. ΕἸ. Το, 2εμ. «πιιέ. 
Β. Θεῖ,, Τὰ Α. οεἰεγίϑαμο 

Μ 
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Ἐὶ γὰρ ἐπλούτε;, πῶς ὧν ποιὼν αὐτὸς τὸν "Ολύμπ᾽ 
αὐγώνου, 

Ἵνω τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας ἀεὶ δι ἔτους πέμπτου 

μιὼρίαις, ἐσκοτισμιένοι τὸ φρονεῖν. 

βλνυωπούντων, ἥτις εἴρηται καὶ ἐν Νεῤῥέλαις. 

ξυναγείρει : 

παροιμέα δέ ἐσιν ἐπὲ τῶν μεν 
ὠντὲ δὲ τοῦ γνώμαις 

ψράφεται λήμιαις. λήιη δέ ἐςσι τὸ πεπηγὸς δάκρυον, ὃ ὅπερ ἐπικα- 

ϑεζόμενον βλάπτει τοὺς ὀφϑαλμιούς. τὸ γὰρ τῶν γερόντων δάκρυον 
παχὺ ὃν λήμας μεγάλας ποιεῖ. 

ΒΟΥ, σοῦτο γε δὴ" πἀπᾶθ 
δεπέἐολλδ, αἱ Ἰοσιίαιη οδ6- 
ΒΌΓΘΠΙ, ατιᾶδ σα ἀεγα ποη 46- 
θεῖ ἴῃ πηϑάϊαπὶ νόσεθπι, νοΣ- 
511 τοἀδογοῖ, Ἰησοηΐοβα ἴον- 
Ιηαθαὶ, Ὃ Ζεὺς δήπου πένεται 
κ᾿ αὐτός" τὸ γε δὴ (ανερῶς σε 
διδάξω. 

ν. δδό Πῶς ἄν ποιῶν} ἴπ 
οαπμοῖ 5 Βα, ἐα]θ 16 πϊο- 
ἄππλ νευδιι8 ἰἴσ εβὲ Ἂχρσοβ- 
5158, ἘΣ γὰρ ἐπλούτει, 

αὐτὸς τὸν Ολυμπιακὸν 

ἀγῶνα ἃ 4Ὰρ08 πὸ Ἰηονᾶ 
. ᾳαἰάοα ἀϊδοοάϊ Ο. ΤῸ. 
ἽΝΌΠΙΘΙΣ ῬΓΟΥ 8 Ἱππιοάπἰαι, 
δἰᾳφαθ 1 πιοίγλ ἸΟσομὶ σγανὶ-- 
ἴον ᾿ποπγγοηΐοβ; ποῦ νλ πη 
πἰ το] ογοῖ Αἰόδέεγι 5, 510 δ- 
ταεπάαϊαπι 1 αὶ, Εὲ γ. ἐ, πῶς 
ὧν π. τὸν ᾿Ολυμπικὸν αὐτὸς 
ἀγῶνα" ἀοαία ρεοίΐδοῖϊο οἱ 616-- 
βαηΐεσ : πλβ1ἰ ἰδηλε οδὲ νϑ- 
τἶπ5. δπιοπάαίζοπο Βεηί]θ δᾶ, 
4αδ6 οἱ Ῥυϊβίϊπδη) νΘΥΒΟΥ ΤΩ 
οΟ]]οσαίλομθη βευναῖ, οἱ ἴοη- 
ἴει ΕΥΤΟΡ8 δρουϊῖ: Ἰἀοῖτοο 
αἸἰσηδηὶ σα Π5.1, απ|86 ἴῃ ΑΥι.- 
5[ορ βδηῖθ οοπίοχίτι Ρο5{11- 
Ηλϊηΐο τοάϊγεῖ. ῬῬδυί οι! : πη 
ἂν ορρογίαηθ βιρροαπαγμηξ 
Μ55. Ψαῖῖο. εἱ Ασππᾶ. 

στο ΐ 

σεοίων 

Ἵνα. «. ξυναγεέρῃ. 

σημαίνει οὖν τὸ τετυφλωμμένοε 

ν. 584 Ἵνα] «γιδολίέηπο 
Ῥνυοάοεβο ροϊμιββδοὶ που ρυ6- 

ἴαο Ο. Π᾽ Ὁ. ὅπου" 15. δῖα 
Π1816, ------ κέ φιράο φιροίζ-- 
ῥεέ αππὸ Οπιπες τέζεο Οὐγαό-- 

008 αοοίχεξ -- ---- , ΑῸΪΡ}6 5011-- 
Ῥομάμπι {ποταὶ ποὺ ρῥϑοῖο, 

1η οοάοπα 
Μ85. Δύ ἔτους πέμιπτου κατὰ 
πεντέχρονον ἐγένετο εἰς τὰ Ὃ- 
λύμπια συνοίϑϑροισις. ᾿Ανεκήρυτ- 

σεν] ἀνηγέρευεν. Χρόνον Οτδροὶ 
ΤΟΟΘη 01. 65. Ὡ7271147)} ἈΠ} 6]] απ; 
«το τιπΐν θυ 88 ποσα μά πη ΠῸᾺ 
ογχαῖ ἃ " εγελιδῖο δὰ Ὀ0ογ-- 
μάγν». ἂς Υ. Ῥι Ρ. 70. οαὰ- 
(18 75. σαδαμὗοι. αἂ 7) 1ο-- 
ϑέης 1... Γ, αὐ. 1πᾶ8 πεντέ- 
Χρονον,. απο Ἰιδοίομιι5. οἴα-- 
δὶϊ οο5, 4π|ῦ 8 νοσ θυ]α 86- 
γον 5 Οναθοῖαθ οΟ]]Πσαχὸ οα- 
Τὰ 1π||. 

“---.....- 

οἷομὶ ποβίγρας ἴανοῖ Αρρομπᾶ. 
ψαῖϊο. Ο, ΤΠ. ἢ. ΒΩΣ Κρονικαὶὲ 
λῆμα" ὡς τὸ χύτραις λημᾷν 
καὶ κπολοκύνταις,», ἐπὲ τῶν ἀμι- 

βλνωπούντων, 1116 Κρονεκαὲ Ἀῇ- 
μας αἰσιίο 41881 ἀ δ πηοηδίν ἀπ 
ἢππὸ ἼΡδαπι Οὐπίοὶ Ἰοοτῖηι., 
ϑιείαο ἰᾶπχθα ἰοιηροχα ὅ0Π0- 
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᾽ τ » ν᾽ ΩΣ ᾿ 

᾿Ανεκήρυττεν τῶν ὥϑλητῶν τους »ἱκωντας, φεζα- 
νωσας Α͂ ὃ 5 

Κοτίνου ξεφάνω᾽ καὶ τοι χρυσὼ μᾶλλον ἐχρῆν. εἴ- 
σερ ἐπλούτει. 

»ὰς φρένας, ὥσπερ οἱ τὰς ληρίας ἔχοντες τῶν ὀῷϑαλ μῶν εἰμ Αι 
ᾧνται τὸς ὄψεις. 

586 Κοτώνον ςεφάνῳ.]} Κοτώου «εῷανῳ φεφανώσας ἀνεκήρυτ- 

τὲ τοὺς γεκῶντας. 

ν. 586 Κυοτίνον] Ο. Ὠ)Ὸ. 
Κοτίνω “ εχρ]ϊοαϊαν.,, ἐλαΐνω. 
Ἐχρὴν] ἔπρεπεν. 

Μππὶ Πσοοα ΠῸΠ 4] 6}, ὅς 
πῖιηο, Ἰεσορθαίαν, πῇ Ραίεῖ εχ 

᾿ Δήμη, εἵ Κρονεκαῖς γνώμαις 

ληκῶν (516. εηΐιῃ 1] ΠῸΠΕΥΟ 
ταιιϊαΐο βου 111} τὰς Φρένας" 
αἰτοθίαμο π1}}}} μᾶρεῖ, χποά 
δα] πη αι] σατιδηι δαίον αἵ, 
τ 1π 1}}15 σιάδι, ὑνμδνει 
οὖν τὸ τεσυφλωμένοι τας Φρέ- 

νας, ὍΡΙ ΒΡ ΡΙηάπ οδί: σης 
μιαίνει οὖν τὸ λημῶντες τοῖς Φρέ- 
γᾶς τετυφλ. εἷος. ἢδπὶ 4180 

ῬΤοΧίτηο βου, οἱ τος 
λήμας ἔχοντες τῶν ὀφϑαλριῶν, 
ἰδίου τβ τιπο Ἰοοο ἀεάϊξ, τῶν 
ὀφϑαλιμιώντων, τϊδὶ ᾿Ιδταγῖο 
πη που ἱπρεζοΐαν: αἸΐοτο 
᾿ 38115 χεοῖθ, ἐν ὀφϑαλ μοῖς. 

ἠά Τῷ τῆς κ. ἐ. πλάδῳ 1 

ἬἭκεο Ραυ]ο Ὀγαυὶι8. ϑιεξαία 5 
ἴῃ Κοτίψου δεφάνῳ ἀεβουρϑιῖ: 
οὐ κοτίνῳ οἱ νικῶντες ἐσέφοντο, 

ἀλλὸ καλλιςεφάνῳ" 
ΡΝ τὸ λευκά" ὃ δὲ ἐκῴαν- 

λίζων" απο δἰ ποουΐοσα τὶ 
σάρηΐαν, (ἀπιπημηοᾶο βοχνδη- 

Οὐ κουοτένῳ δὲ ἐσέφοντο, 
καλλιςεφάνον ἐλαίας κλάδῳ ἐςε(φιανοῦντο᾽" 

λισέφανος γὼρ ἡ ἐλαία λέγεται. 

ταύτης δὲ 

ἀλλὰ 4ὰ. τῷ τῆς 
οὐκ ἀκριβῷς οὖν" καλ- 

ταύτης δὲ τὸ φύλλα ἔμπαλιν 

ἀλ ρεῖθ5)} πιϊπιβαμδ, α8Πὶ 
ἴῃ Εαα. ποϑβίν}8, Ἰηϊεγροϊαῖᾶ. 
'ϑολοίίαςέθα νΟΥῸ ποη 18 41|-- 
ἄἀδπὶ ἀροχίθ σορχο θη, βοᾷ 
Ἂς ᾿πάἀιτιοίγῖα ῬΔΙ ΠΠΠΡΟΥ ἃ ν6- 
γἰΐαιο τόοοϑϑῖβϑε Οὐηυζοιίσι 6Ὁ-- 
βοῦγαῖ, απᾶμαο 1001 οδτιδᾶ, 
τ δο ΨΊΠΟΥ ἀρρατοχεῖ. δᾶ 
Δυσἢ ΟΟΠΙραγαΐα ΟΟΤΌΙ86 

πηδίουα, ΒΥ] νοϑίγβ ΟΪ]δλο σᾶ- 
χ15 ΟἸΥΠΙρΡΙΟΠοα5. ΟΥ̓ΠΑΥΙ; 
411ὸ5 Ῥοίϊϊιὰ5 ἐλαίᾳ πκαλλαςες- 
ᾧάνῳ οἰπδὶ ἔμ1586 80]1105...7γ»ὃ- 
δίοίείο ἰοβίθ οοῃδίεῖ. Βδάδηλ 
ΐἴετε Ζ.. Οκεὶ. Πλοαλοίημδ., 
αυδησθδμ 4110} ἀἸ να 58Πι| Ο- 
Ῥίπίοποη βααπδίηχ, Τιαἰπὸ 
ψογϑα ἰγϑάϊαι 1,. Α. ΧΊ], 16. 
τοίαϊαϊπβ ἃ 27. δοληαϊσ 
ΡῬιοῖ. αδἀ ΟἸγωρ. δέπας, 
αὶ οὃχ Φαιϊιδαη, ν. Ῥ. 414. 
Ραΐενε ποῖδϊ, δἰδὶ σϑνϑσᾷ κός- 
τινος [πογΐξ, ᾿μδάθ ψιοίουϊθιιβ 
ΘΟΥΟΏ80 πεοιδμαπεαρ, ἐλαέας 
ἰᾶύιθη, καλλιςεῷανον ΠΟΠΊΘΠ 
δοοορίβδθ. ϑοά δουιῖε εἴ 
ταϑαπὸ οοπϑίτ ἴῃ ϑολοζῥας ον 
ἀϊορυιταῖ Ῥακολαί. οτοπ. ΝῚ, 
18, 19. ραγίϊπη Ρεπ6, αἰιᾶπ- 
ἴπτπ ααϊάοιη δά οατιδ80 οδραΐ 
Δα ποῖ, Ῥαγ πὶ 5έοτιδ, 

Μ 42 
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ταῖς λοιπαῖς ἐλαίαις, 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
“ 

2 ᾿ γκ 4.9 2 “ , ἂς ΔΎ. 
ἔξω γὰρ, αλλ οὐκ ἐντὸς, ἔχει τὸ λευχά. 

, ΄“ Ὕ 7 : 2 

τούτῳ δὲ ἡρμοττϑν ἐκφαυλέζοντε λέγειν, κοτώου. καὶ Ἀριςσοτέλης 
δὲ «ἦν ΤᾺ ᾿ ; λ Ὦ ᾿ Ἄν" ὡν δα “ὌΝ » “κι 

ὲ ουτω ᾧησὲ πατα λέξιν περὶ ἀαντῆς. Ἐν τῷ ἀ4ὃ Πανϑείῳ ἐςὶν 

45 Ἔν τῷ Πανϑείῳ } ΕἸ. 
Πανςοηϑίῳ, «ρα δαπίάοπι τπη-- 
ἀο. δ γαοίμα αὐγὶρυοτνιῖ, οχ- 
οοσίζαγθ πδᾷᾳθ0: 58ο0τι5 (᾽δζε-- 
γχυέιι5 τοὶϊληυϊδ : ΟΘΙΕΡῚ ΠΙΣΘ 
βρρενοσππὶ ἀ. ββοιῖϊὶ, απὲ6 
οὐαὶ “Ζ1γ,ὲδέοέείο σομϑθηῖ: οἷ- 
μπο δαΐϊμι, τιῦ 19πὶ “δαδεοαπι-- 
ρέιι6. αὰ "Ιλ πεν δὲ αἰτὶ γρ]π- 
το 8 1! σαν, 15 ΡΠ] ΟΘΟΡΗΙ 
Ἰοοιι5. ἐχίαὶ περὲ Θανυμασ. Ἀ- 
κουσιμε. Ρ. οῦ. ν. 5. ἔϊοο ηττα 
ἔοντίς Οαδαμδοπτσν εἴπ ριβϑϑῖ 
1,οοἱ. ΤΒΘΟΟΥ. 6. νι]. 1ηϊεσγᾶ 
ψοῦρὰ Ζ2)αμ. ἰεοὴποῖμα ἀν δ1- 
{1.86 ῥγοία] ο. Ὑατι. 1ἴὰ 5011- 
Βοη8: ᾿μεηε ρῥλέοδορἠὲ ἐοοτεπι 
Οτατηχαέζος ΟἸγλθ 5. φιεοέᾳψηοξ 

αὐαπμαογίεέ, ραγώπ, ἀεργα- 

ναχιιι τπδίοτνέθ7 πιμέτἐωγ με έ- 
46, ρμαρέϊη τιοῦν ἔπη ,02067)6 
αἰρπαΐδ σμμξ: τἰογαπιασθ: 4- 
μι “γιδίορἠαπὲθ ψιέογργδέο8 
πιμίία πιρίθ δογέρέα στεπέ: ἀἂ- 
ῥα ϑιειίώαθ θοδέδοίογοδ πειίέο 
μέγα μαρέζη οογγμρία, ρῶ»-- 

ἐέμυ πιρέϊω; 6. φψιρόῥιιδ δϑου δὲν 
οαρίέῳ ποξορῦα ογἐξοαν 7) π0- 
ἐαγιέη, ΟΥ̓ ΘΟΕ ἐδδ, φιρέθι:5 
λος οἰγαθ εδἰ. (διδθ «πδηΐο 
Ῥ]Ὲ5. 1πν 6 η1}15 Πα Ὀϑηξ 1Δοΐδιη-- 
(116, ἰαπίο πλ1ηπ|5 Πάδ1; οοτ- 
{1551η1158. δῃΐπὶ 14 10115 α11π01-- 
ἄυστ οδὲ, τα ἰᾶοο Τ68 ρᾶ- 
γὰπι οοπϑδιἠογαία {που Ὁ 
Ἡεΐπϑδίο ῬΕΥρθμβα. ἔσο 88π6 
ΤΌΡ6η8 ἰδΐθου,, ᾿δὰ5 ᾿πῆ δε 6 
ψΟΥΌ15..2γἱἀδἐοίοἶΐα αἰ ΠΠοτι Πα ΐ65, 
4185 1ἰοοῖ Ἰαπία ππθαταϊλοιθ 
ἀπιὶ τη] τπιηααθ ρετγγδοίανο- 
Υ]8,), ΒΠΡΘΓΑΤῚ ἰδίηθη αἰηιιθ ἃ- 

ΠΟΨΟΙῚ Ρο586 ἀ1Π|448, Ναπι 
Ρτμπτη,, ἀποάμαπι οϑὲ αἰϊπά 
αν ϑεῖον ΠΟΡῚ 15 οἷθθο ΠΡ ΥΧ, 
πο ἐοηπτπ βυγοι αι ()- 
Ἰγερῖδο ἀεραηχουῖ Βογοι--΄ 
165. Δὲ οεί ἸΠΙΣΩΣ ἸλΟ ἢ ὨΙΟΤΌΥ; 
ΔῸΣ βοϊπῦ Οὐηεοὶ δἰπανναῖοξ 
γ6ΠΔ ἴῃ τη Π108. ΠαΡΟΩ5. 11ἃ 
βου ρδὶῖ, πἰὶ ΠΌΣῚ τη θὰ:- 
ἰά5586 νιτἀδαΐαγσ. {}2απ. ΖΖεῶι-- 
οἰς, α0881]᾽ ἀδ γα. Ῥχουβιιβ 
ἘΧΡΙογαία, Φλξ,Ἕοδορλιια, 101--. 
4π|:, ἐμαϑ καλλιςεζάνους 60η}-- 
διέ, αἰέογαπν ἀραὶ δ οο8, 

αἰέεγαῦν ἀρὰ αἰἐλεμίξδϑθδ. 
(τη δἰσηδίνιι5. δἰ απ 2}. 
ϑολπιῖα. Ῥνοὶοδ. αὦ Φὲέπείατὲε 
ΟἸγρ. 20», απίλοο Ζ1}ι-- 
γιῖδ εἴο. Νοαιθ δ η} ἢ ΘΠ. 
δἶνο ϑεοῖς τοῖς πῶσιν ἱερὸν κοινὸν. 
101 μ|556 ποϑασὶ ρμοΐοδὲ; 564 
αποά μ1}}} ἀπὸ ἴδοιδῖ, απ]ρΡ- 
Ρε αὖ Ηδάγιαπο ὀοπ δ γι ας ς 
(ὐδιιίτπ5. ᾿ποράοτο εἰοαβ θ)γ26-- 
ἔπ ἴθ Πο5. ὕϑορσν. ΖΡ αη--, 
ἐψείμεον τοςαέτγ αριαἰ ϑιεξοίᾳτ.. 
οἱ «Τρ ὐσέοέολοιτι ἔμ, “΄ἀπεχαπναίῇβ 
ἐοοι5 ἐπ “μοι τπρκ δέααίβ αὖ 
]ίλ660, μὲ οἰἦρα, οαἰίοέερλα- 
γιτι5 τὸοραίᾳ,, παδορῥαξι,, δἃ 

φμα δοία τἰοέογθϑ ἐπ, Οἰγπερὲ-: 
“οἷς οογοπααπέμγ. ΜοΥαπι 
1ϑἐ1ὰ5 τὲ Αἰποα τοσίομα Ρ)8η- - 
ποῖ, 551. Δ4),ϊδέοίείο,ν, πηὰο 
ΠαχΙ δά ϑολοζέαβέθμ, (οπυϊοὶ 
εἱ διμζάαπε, ΟΧΟΙΡΙ88, πα]}} πη 
πβηπδ ναβίσαπὶ δαρατοΐ-: 
αἴψφιο δἄθο πῖ}1} ἃ ἤ7ειεγϑῖο, 
δὶ τοοῖὶθ 611, 68} ΠΠ1ν 18. 
δἀουταϊϑδῖπιο, αποά ᾿πεϑῆν 
δἀΐεχαιϊ,, οχρχομμίτιπι ἰηγο- 



“ΠΛΔΘΎΤΟΣ: 

τος. εϊμπᾶε φαϊᾶ πγΐπτι5 οϑὲ 
ἐοπβοιδηοιιη, 4 πὶ εὖ ,7γ.1-- 
δίοίείος βίηλυ! αἰαιι6 οἰ αβίυι 
ΟἹ. παρ απ γα 8] 11 ΠΟ ΠΟ Πὶ 
Ἠ τοι δαἀβουιρϑδι, βία 1 ΠΟ. 
50} ἢ ΟδΠ] ἃΥ Ὀοχο ἀἀ 1ἰ15- 
βιαι οοἸ]]οσοΐ, 58εα4 οἱ "δ! 608 
Ῥ᾽απίαπι ᾿πᾶ46 δοι!οοὶ 40 Ατ- 
τἴοα μοι ϊίαπν ΟἸγ πιρῖδο ἐορο- 
5ιιἶ556 ἰγαάαΐ, ΟΧ Οἵ)ὰ5 [Ὁ}115 
ΘΟΥΟμ 6 νἹοίου θιι5 1 ΡΊΠΘΓΕ11- 
ἴὰν: δχ ΡΒ] ΟΒΟΡὮΙ οογίθ σεὺ- 
Β18, ρῥιουΐ πτιπὸ ἢ Αἀμ)1- 
γαπάουαμ ΟΡΟΡΟ ΘΟΥΓ ΕΠ 11551- 
Ὡ1Ὸ ΡῈ] ΤΟδη τι}, 56 5115. 8|11|8, 
4αδη ΠΟΙ ΠΊ]16 ΨΈΥ805., ΟΥἹ- 
ΥἹ ποαπῖῖ. "ἢ ῬΟΥΓῸ 6118 
Ῥυδοίθ" ..7γ,͵διοἰοέορην 6] Θαϑ Ὁ 
ῬΙδηΐαπη 1π ΟἸ ρ181) 6580 
ἀοἰαϊδην βου ρϑὶὶ οχ ΑἰΠοὰδ 
Ῥαγίιθιι5., ὉὉῚ ᾳποπιδάιηοάι 
οἰθανιη ὈΘηΙσπα, 510 οἱοᾶ- 
5 ΓΟΥ ΠῚ, τοῦ θα 0.,. 1114 {τ 
ΟΟΡΙ4, ϑοῖμητι5. τα ἀποίο- 
γὲ Ῥαπδαπέα Ονδθοάγπαπι ἃ)}- 
ἀιαφυ τ αλιπι 41Π1σ ΘΟ 1551 π|0 Μ᾿. 
Ῥ. 292. ἃ» ΠΥρδθυβουοῖβ. τι5- 
'4π6 Ἡογου]ομι [ἀπ ο]68- 
5.ΥῚ ΕΠ ΡΟ 1 ῬΟΙΟΡΟΙ ΘΠ 
ἀορονΐαβθο : πῃ ΕΤΟΓΟΌ]ΘΠηΙ 
ΠΡ δμι 8116. Ὁ}Π15 δΔη1}04-- 
δῖθι8 τάῴἄθπὶ [αοίτιπι οοηΐονΐ 
Ῥίπαάατγι5 ὙΠοθαπιθ, πὸ πι1- 
Ἤϊ8. 1Π]ΡΕΥΒ. ΘΠ ΡΟΡΈΪΩΙΡῚ 
διο ἴανενε Ο. Γ, 25. 4υἃ 
46 τὸ ἰοΐα ρ]δηΐι8., ΟΡΙ ΠΟΥ͂, 
σοπβίαγοϊ, 81 νείδθυιι στδη- 
χηδῖϊοοῦ αι δὰ ἢπιπο ἸΟΟΠ 
γηΐοσγα 5 ρογοββδοπὶ ΘΟΠο Ια, 
7ατὰ θ᾽ ΟΣ δι18 ΔΥΌ: ΒΟΊΟΥΟ 

᾿ροηδίαί,, 486 8" Πογοι]απι 
τιο διε ῖ ρϑίγαϊα ; πο τι Ὁ]- 

᾿ἀϊηλι5, Ργοΐθοΐο ἀἸσημβ 481 
᾿ΔοΥ 1551 γι ἀσπΊ6η οἰα πα ογοῖ, 
ΞΔΘΡΟΠΙΠΘΤΟ ἸΠΔΧΠΠΟΙΤΠ , 
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4186 ὈΥΐοΥ 8 δ! ἄθνδηῖ, [46] - 
πογατ {{ἰπ||08 δὰ 86. ἀἐογῖνα- 
να. Ναπο οεἰδιη81 ΒΟΙρτ}09 
Ἰιοϑοθ. ρϑηϊΐη8 ΘΧ ΘΟ. ΠΟΣῚ 
ἀοίαν, αἱ ρᾶνίθ ἰδηγοη δ᾽ἑ αι 
Ἰοπιδηίαν, οχίϑίηο Πα νϑεῖον 
ἩΠι4, δἰνθ νοχ βίποοσα 811, 
Βῖν6, «τιοὰά μοίπ8 ΔΡΌΙ ΓΟ, 
γηθπάοβα, Ιοσο 4ἃΡ Αἰ6ὰθ 
ἔπι τι5 ἀρ ΕἸ ΥρουΡθογθοβ 65- 
80 αδογοπάριῃ, ἢ Θυρτι5 Θ0η- 
Ἰθοίαγ 5, απ. ἰδπηοη Ππά 
ῬΥΟΥ51ι8. ΠΡ. ΟΡ 01165 δὰ χγηὰ-- 
ΠΠῚ δηΐ, ἐπα] σογο ΟρΡοΥ- 
ππιιη πῸ νἹἀείηγ; ΠΘΩΠ6 
οἰΐαμπι δου δἰ 1τ15 ΒΟΥ ΑΙ, ΟἿ] 

δΥἸνεβίσγοι οἱθδηι, ἰεϑίθ 7)105- 
οογέαο ἵ, 127. ποι η}}}}1} ἀ1χο- 
γι Αὐϑιοπεκὴν ἐλαίαν. Οποά 
51 ΒΈΒΡΙΟΪΟ πιθὰ Ποῖ Ἰηνε- 
παῖ, 784ηὶ Ἰοοῖιβ οΥὐἱΐ Π|1550, 
Αἰθσο οονίθ, ατιθηλ 1πἰε}]6. 
χογαπί ΟἸΠΠ65., ποσαηθῃ8. 
ἘΠ7Ὲ8. ἴῃ σἱθοι 41 δαοοδάαδϊ, 
ΠΉ]1π5, οδὲ ΑἸΡΠοΟ Ῥτορίου, 
51 ΤῸ ΟΟΠΒΙΠΟΥΟΒ: 81 ΠΠ|ἰοΡ8-- 
Ψαι ἀἸ ΒΟΥ Π16Π, Δ]1π|, πιοᾶο 
1 ὙΠΟ Π1ἃ ΓΟΡΟΙΪΓῚ ΡΟδ5511, 685- 
886. Οἰ ΓΟΙῸ ΠΙΒΡΙΟΙ ΘΠ πηι δἰδἔι 8. 
Νεο 88π6 Ἰοπδο 80 ΟἸγπιρίοα 
Τοσίομθ, 481 ἃ ΡΒΠ]ΠΌΒΟΡΠΟ 
ἀδηοίαγι ΡῬογϑιιϑϑαηι ἤδΡ6ο᾽, 
ἘΠιοθομ σαγχ, ν 6] Ε]1558 11π-- 
νίπδ: Ππᾶπὶ πίσοσαθ ΠΟΙ] 15 
Ποκχὰ σαπάογε ϑδέγαδο ἀοοεοῖ 
ΨΠΠῸ ἢ. 5820. Ὁ, Αὐτοῦ δέ που 

καὶ ὃ Ἐλέσσων, “ Ἔλισσα ῥεῖ 
ποτα ιὺς ἐν τῇ λεχϑείση μεϑο- 
ρίφ, ἰά οδὲ, τὸ ρᾶᾳ]ο δηΐθ 
αἰχογαῖ, ἐν μεϑορίοις τῆς τε 

Κυλλήνης καὶ "Ἤλιδος καὶ τῆς 

τῶν Πισσατῶν" πρι. 4αα1ἃ ἀς 
Ἰροϊΐομο νεΐθσππι ᾿ΙΡΤΟΥ ΠῚ 
δ: ἰεπεπάμπηι, 4185 οχᾶ- 
τηϊπαρίητι8. Ὑιάοθη, ἀπδι 



ΔΙῈ, γαϊάο νϑρθοσ, 
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ΠΟΙ Ῥ͵ΟΟῺΪ ΡΠ Π1580} 56- 
856 οβίοηαι 2 Τάθηι εϑὲ δ'πὸ 
οομΐγονουβια, 4π|8 1 οοον 10 
τηειηογαίτιν Ἐ14, χα ν, 9. Ἀλλ᾽ 
αἱ κέν ῥῳ νάοντος ἐπ᾿ ὄχϑαις ἀμφ᾽ 
Ἑλιεσοῦντος, Αἱ 8) ἱερὸν ϑείοιο 

παροὺ ῥόον ᾿Αλφειοῖο, Αἱ δ᾽ ἐπὲ 
Βουπρασίαυ πολυβότρυος, αἱ δὲ 
καὶ ὧδε: υτἱ ὁχ ΑΙρ]εὶ Βαργᾶ-- 
5170 «ἀγαποῖα πἸθηίοη6 π18- 

μ]  δβέτι πὶ οϑὲ : 11π4 μαμά ἰη)ὰ- 
τῖα ἀπ θιΐα}1 μοίθϑί, δη δα 1πι8 
ἔμ νῖ, αὖ βου θαίαγ, ὠμῷ Ἐλέ- 
σοντος" ἘΕλισόεις οὨϊη οἱ Ἔλε- 
σοῦς Π6 τι8118 τπιηατιᾶ τα τ οορ6- 

οἴβϑὶ ΠΙ6 
ποὴ {πριαὶ λισσουντα Ραιι-- 

ϑαπίωαθ Ὁ. 0θι, ἀο 4πὸ τοῖο 

οοηδαι δγέμγο. ΑΡεγγαΐ δυ-- 
ἴδει Ογέρίζες τὰ ἰδδδα, οἱ 

ΟΠ πο ΠἸοον Ππίογναῖίο 415-- 
Ῥαναΐα ροπίαπαϊϊ: δα οΌ δ ΊΙΟΥ 
(αδαπδομι5 44 ϑέγαδοπεην ἀϊ- 
ΨΟΥ 808 ἥν 105 115θῖη ἘΠ] λε8ο- 
Ἐ15. ΠΟΙ θιι5. 1Π5] 5165. 56 ρ8- 
ταν]. Ομϊά εἴρὸ Ὁ αδϑι- 
ἀπππ8 ἀαχονῖβ 1ῃ “2:.;5ἐοέεῖο 
τεϊηρὶ. παρὰ τὴν Ἔλισσαν, νοὶ 
παρὰ τὸν Ἐλέσσονα ποτὰ μῦν, αὶ, 

81 ΠῚΘΥ 18, τὸν Εἰλιἰσσοντὰ τι οο 

οἰαγίογα 5ἰαὲ [οῚ Π τα οοΥ- 

γαυρίρ]αα νεβίισια, αμῖα ΠΟΙ 
Ἴλιεσσος 801.πΔ, 50 Ἐξλιίσσος 
εἰϊαπὶ βου βαίῃν. 24π|, ηπὸ 
ἸΏ8 515. ΟΥΟΟΡΗΙ δαὶ Αἰἰϊουϊῃ 
ΠΠΙδϑι, πἰροΐο ἐπ ὉΓΡ18, 
πάλι ΔἸ ποθαΐ, ἱππὶ Φίαίογι 5 

ἸΠΠΟΥΟ ὨΟ  5ΒΙ 11, 16 Δ1}16- 

1108 ἀἶνοοβ 8 ΡΥ ΑΓ 15 6858 ἀρ- 
τιναΐαπι, ἴῃ το άξαν 8α ἔογ Δ ΠῚ 
,δεαϊίᾷ νεύβιιβ ΠΕΡ. ἀν, 52. 
Οεὲ Τγοραπὶ δοορμῖίοβ, δέ 
οἰνίγεγαθ δέργογίβ (μα 56-- 
γιώπέ, φιέος ρέφγα ναφο 7.απ-- 

ϑία ἐαςφεμέξ 7ιαπιῤὲέ, ἐσὲ ἀπι-- 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

7αοίω γἱραγνμην ἐπογρες 1- 
ἐΐδδεοθ. ἘΠιπο ἈΡῚ δειηῈ} 2.-- 
οἰαπέζιδ “ωνίμπν “ἑέσας γε-- 
τονὲ ἘΧΡΊΙοαΪ  πιϑβοῖο αυϊά 
Ρεδοϊογεά ῃτιβασγτίιη δά θ η8ς 
ΘΥΤΌΤΟΙΙ δἀ δ τον Εγ ἀ111551- 
ΠΊΟ5. ΠῚ ΠῚ 1Π1. ΟΥ̓ ΘΠ ]05 ἸΠρηῖΠ6 
Ῥγοραραν!: βεααπηίΐι ΘΗΪΏ1' 
1111 ΘῈ} 6556 5115 ΓἸ ΒΡ ΘΙ 
ΠΟῺ 5011} 700. “7οιγδῖτι6 ΑἸΠ, 
ΑΙ τι, δ. εἰ Δανίζιδ «ἃ 
ππηο Ἰοοθηι, 864 εἴ βαρβϑοὶβ-- 
5180 ΠΟΥῚ5 Πποιπίῃοβθ ὥο. 17, 
Ογοπον. δὰ ϑόμθο. ἘΊΡΡΟΪ. τ. 
τά. 7ῳἼδδτες 101 ΒΟΡ1 618, “τἀ τη- 
γ15 Ζἐέ5505 1 ϑήαίίο ἀδαϊδϑϑεῖ, 
οἱ Διὶ “Πεϊπϑδίτε δὰ 9 εἰ, Ῥα-: 
ἔεγο. τ. 6. 17. θυο᾽ Βηΐ 1. 
ῬΥΪ 8.) 480, 56 οἄξοο ἀπο 
σΟμ ὃ. Δα) σου ΓΕ). 608 
τοιίποσο ἀδοι]58εηΐ. ἴΠηπμ, 
«τοά ἀρ 1Π|850 οοριίαγο νοὶδΐ 
Ἰοσοχ δ.1π|8., 1 ΠΠΠΡτ5 6Χ-- 
Ῥοποηά!5 ροοία νογϑαΐαν: ποο 
ἀΥσιμηθηία τὐ οϑὲ να} 1 41551-- 
θα δά 2}14π ΟΡ᾿ ποθ. 6- 
νεγίοιάδηΣ, 510 δι} δὰ νο- 
τϑμι Ἰθοοθ, 486 ροΡ αἰ. 1} 
εν: ππῖτι5. ἰἰογϑθ πη α ] 010 
οομπϑδίαϊ, ἔδοι 6} δάλίαπ) ΡΥ80- 

Ῥοΐ; 4ρΡὲῈ τερομοπάμμ δϑβξ 
Εἰ ίβδονν ΘΟ ΟῊΪ86 πη σ9- 
ξαϊΐα ὁχ Ῥατεδαπ. τι. Ρ. τ 28. 

οἱ δέω τηϑιτταἰο σον ΘΠ] 0η- 
τιδϑδιση αι. ΑἸτοντη, απιοα οδπι- 
88 ΠΟ αχγαΐ, οἱ σοηϑθίμ 

Δι “]ώδ5:ι8. 514 056. πποάπμὰ 
ΒΡδυβεύρηῖ : αμάϊεπιὶ ιϑζαζεα 
δοπουευῖ, 1056 ἀθο]αγαὶ ΠΡ. 
χιι, θὅι. γιάθο Ψδαγέλιειει 

ΡΥδθίθχοσθ ρορίασπιμα τη. πο- 
τα] 15. ὈΓΟΡΧΙ5. ᾿Ισομπ 181, 
αἰᾳαθ δἄθο ἤππὸ ααοαπο ἥπ-- 
σψῖν π]0 40 ΘΟΥΓΙΡῚ, πο οχ-- 
ἴεμάϊ. ϑα]θπι βροοὶοη 4}}- 



λον τον τ : 

ατιατι ἀοοππιθηῖϊ ῬΥΟΒΡΆΡ1]}15 
δά} 158εῖ; πὸ ἀ1σᾶπ), ἀτιπὶ 1π 
Ῥαϊϑαμέαο νεΥ 18 ΡγῸ Εἰλισ- 
σὸν εἰ Εἰλισσιάδων βαρροπιΐ 
Ἔλεσσὸν εἰ ᾿Ελισσιάδων, οὐ] ρϑὰι 
δα πι51556. Ἑδίθοσ οθάιϊιοὶ .86-- 
γιεοάπει ΕἸ ΡΡ0ο]. ν. τό. 1π 4οὸ 
το]θοία δουρίαγα ψ Ὁ] 5ΑΤῚ οᾶτι- 
ἴθ ἀθάϊ!, τὸ πιοίγο ποοσογοῖΐ, 
ΝΟ “Π]οἰπδέμδ, ἰογιῖδ 5608. 
5.4 πππο ἴῃ Αἰἰίσαθ Ππνῖο 
ΒΟΥΙΒΘΏΔΙῚ ΠΟΥ ΠῚ ΗΪ51 Πα Ὲ140 
ῬΥοΡανοσὶ νἱν σργοσίτ5, 416 
προάϊοῖ, πὸ χηΐητι5 ΟρίϊμιῸ 
7ᾳγ 6 γ ρα! θμπτι8 7 ϑεπθος ΟΕΥ- 
6 ατιᾶπὶ 50}1 4086. ῥὈυϊπηαθ 16- 
Ξε δὸ ἰογπιᾶπι ΠΡΟ ΟΥΙ 
5815 Ἰηἀϊοαί ν. δοά. -ῦ πρεο 
φΟγΡιι5 ἡδ5ο 7ὺτ'οἐ. Οτιοπίδηι 
Ἰριϊαν ἴῃ. οδάομι 'Γτασθοάϊα 
ΠΙΘΠΒΕΓΆΠ) ΨΑΥ8556 ποατϊιᾶ- 
4π8πὶ ΟΥ̓ 1116 νἱἀοίαν, τονο. 
απ ἀδη) ΟΟΙ:860 Ππαπαιδιη 1Π- 
ἴουιΟΣ 8. ποίδθ Π]ΘΠΊ 8 ΠΑΤΈΡ 
Ιδοίϊομπθη -- ζονὶς “2{ὲ5505., 
νὰ} ἰηνιίο ρυδαβίαῃ  551110 
Μεάϊοοο; π᾿ απὸ Ῥάγ ον αἱ- 
απ δρτιὰ 77αχέπιετν περὲ ζα- 
ταρχ. Ν. ἀτ8, ἀο Βογϑὰ Ου- 
τμγίαπι Ῥαρ οηΐο- -- χορὸν οἰ γνὸν 
ἐπ Ἰλλισσοῖο ῥοῆσι Ἵςα μένην» 

Πααϊάα ἀμρ]ϊοαὶα Μζἐ5505 οχ-τ 
μιροῖαν. Ὑ]άθου εγρο, ἀποά 
ἤοο δ Χορ] ἰοβίαϊα μι νο]εῖ, 
οομξβθοιέι5, πὶ απ ἰθπιο ο 
μιοεαὶ δα γτιμαγο, ΟΌΒΟΌΡΙ {ϊπι- 
1η 1015 Δ ρο! ] αἸ ΟΠ ἢ ΟΧ 5811η1- 
Ἐππάϊηο ᾿ξ ογοντιπι ΠΟΘ 15 
ΟΡΡΥοδ51556, ΜΟΥ ΠΩ 581, ατ|ὰ6 
ἀπ ΑἀμΠ δ ηἀϊ5 ργοβίαϊ, 1118πὶ 
Ἰοοίϊοποπι Δ ρ] ον 5, οπὸ 
ταύτης δὲ τὸ φυτὸν λοαβύντές ἐφύ- 

2 ᾿ς 3 , 

τευσῶν Ἠλεῖοι ἐν Ολυμπίέφ, καὶ 

χοὺς σεᾷφανους ἀπ᾿ αὐτῆς ἔδωπαν, 
οἵ οπχοπεαϊιο! ποϑδίγδο 1η9- 
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“πϊθηΐαπι δοσοάοξ, εἰ ΔΈΡΊΙΕΧ, 
Ὠ] [ΔΠΠ0ν, δα πη οπάτι8 οὐιΐ δ- 
Ἰοαβίου 5. Π] τὴ 8 [[6, 416 Πὶ 
Ἡοτγοῦίοβ ἃ δηρσϑοο ( 5τιη)8-- 
Π}Π15 ΘΠἶπι 0 «7.;,1δἐοέοίε 510 
ΒΟΥῚΡῚ Ροίτ11556} ἀο]αίτιπι 1π 
ΟἸγιηριοα Το 06 ποι ργοομ] 
ἘΠιϑδοηΐθ σομβου τ; Α]06, 
46 πὶ μοϑβίπιοάμπμι 101 1π|4ο-- 
ΤΊ} ΡΥ Δ651468, ΘΧ ΡΥΊΟΥΘ 5800- 
ομ]0 ἀΘοἰβό, 1 1ρ58 ΟἸΥΠΙΡ18 
Ρ]δπίανουιηΐ ρυ ΟΡ τ58 1Πππὶ 10- 
ΟΠ, ΠΡῚ οοΡ απ] 61) ἀσθ (7. 
δίῃ γὙρβοοῖῖβ απ αϑάδιη οο01- 
ἰγαοίιον αἀγγϊάεδὶ ϑοζοίαβέαθ 
μοβίσὶ ογαίϊο, ἀπὸ ταύτης ἔξε- 
ρὸν λαβόντες Ἤλεϊοι τῶν ἀϑλη- 
τῶν (1 τῶν δεέάας ἵπτογ ΡΟ 11) 
ἐν ᾿Ολυκιπέᾳς τοὺς σεφάνους, 8 πὶ 
τ 0 ποὸ8 ΟΙοδϑίνο σοπίθῃίοϑ 
6886 ΟΡΟΥ ΘΙ: 15 ΘΠ1πὶ ΤᾺ 61, 
4πὶ πτᾶπὰὶ ΠΟΥ ΟΠ 18. {π| 1π-- 
δἰαξα τ 5, πιϑίθυ ει ΙΟΓΟΥ ΠῚ 
ΘΟΥΟΠ5 ΒΙρΡΟαΙανουϊξ; 6χ1- 
δἰοίαιια ἐοΥβιΐδη Δ} ἀδοίου 4]1-- 
4115, 4αἱ, ΡΥδοϊαΐα ροβίθυ του ο 
Βουιρίαγα, 11 1Π1551 δοάθπι Α1]- 
Ρμοτπ μηδ }1, 4πᾶπ| ἘΠ1550Π-- 
ἰὰ ϑπθ5ιπ|. ΑΟπ,]γΑΡ116 πὶ 
Ἰν1}ὰ8 αἰ Θαβ γῚ ντΐδῃ, ατι86 δὰ 

81.181} τιϑ6 6. ϑοία᾽οπι ρεγἀ πγ8-- 
να, Ρυδοἄιοδι “ἐμ Ἡ. 
Ν. χνι, 44. Οἰγπιρίαδ οἶθα-- 
8107, ΟΝ ψη0 ῥυδηιμ5 ΖΠογοῖ-: 
ἰοδ σογογιαΐτ5 651, δῇ πίέπὸ οἱδ-- 

δίοοίζέν" τοίϊοοδο. Θγχονῖτβ, 
πε ἴδιηθὴ ἷσ ΟΡ οοσμ]οβ8 

μάρλς, Ζ Δεοοράταεδι. Ἡ. ῬῚ. 
Ὁ, 14. κότινον δὲ τὸν ἐν ᾿Ολυμε- 

"εἶχ, ἀφ᾿ οὗ ὁ φέφανος Νεο 
Ῥυδεξου Θὰ 5. ἐβὲ, ααὶ 
ΒΟΠΏ181] ἃ Δ1115 αἰ 556 11, 
Ῥλίοοοπ γα. ἀθ ΟἸγηιρ. 
Ρθὺ φπ4μθ. ΡΥ] ηι85 ΟἹ πι- 
Ῥαθα5 ποιμιϊμθμ 80 11856 οοσο- 



1ὃ4 

ἐλαία. καλεῖται δὲ καλλιςέφανος" 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

40. ταύτης δὲ ἔμπαλιν" τοὶ 
φύλλα ταξε λοιπαῖς ἐλαιάις πέφυκεν, ἀφίησε τε τοὺς πτόρϑους, 

ὥσπερ ἥ μύρτος, 

πδίπιη ΠΑΥΓΘΉ5: 46 πο χηἷ8- 
85 ἃΡ Ε]εἰ8. ἱρμείθν, πα 
ΑΡΟΙΠ θ᾿ γορονοῖ, οὐ 
πάπαϊηθ ἔογεπί ντοίονο8. οογο-- 
1115, ποῦ ΟΥ̓́ΔΟΙΝΪ ΤΟΘΡΟΏΒΙΙΠΙ 

ἀμ}1580: Ἴφιτε, κιήλειον πωρπὸν 
μὴ 9η- ἐπὶ νέκῃη" Αλλα τὸν 
ἄγριον ὠμᾷφιτέϑει πωρπωθὴ ἔλαι- 
ὧν, (]εϑε ἔλαιον, νοὶ] ἐλαεόν. 
Ῥγὸ καρπώδη αἰἃ4 γΘρομδμ, 
Ὥδιηὴ Οὐρία 6555 ΠΟΠ 

ΔΗΊΡ190, Ὠ1}1] Βα σσανΥ ΙΓ; Π]51 

ογτθ ῥ᾽ δοοὶ καρχώδη. καρχώδης 
εδγολιῖο τραχύς.) Ὃς νῦν ἐἰμω- 
Φέχεται λεπτοῖσιν ὑφάσμιασ' ̓ἀρά- 

Χνη:. Παραγενόμενος οὖν εἰς τὴν 

᾿Ολυμιπέαν», πολλῶν ἐ ἐν τῷ τεμέ- 

νεέ κοτένων ὄντων, εὑρὼν ἕνα σε. 

ρεεχόμενον ἀραχνίοιε, περιῳπκοδό- 

ἐπήσεν αὐτὸν" τοῖς νεκῶσιν ἐκ 

τούτου ἐδύϑη ὁ «ἐῷφανος. Ἠδρδο 
ΨΟΓΡΙῚ5 ᾿πἰθ 5.15 ρυ ΟρΡΌΠΟΡΘ ΠῸΠ 
ῬΊσυ, απ τὶ οὐ δοι}} δυιοΐο- 
γαῖ ποβϑίου ϑολολίαβίο Ὧ6- 
ἰευγουείηυ, Π6 κότενον Δ} [115 
ΟἸ γε ρίοη]018 ΘΥΊ ρΕ 6 Ῥουίθη- 
ἀαῦ; τὰ αὖ ραΐραϊ, “[ρἐδέο-- 
ἐεέδ 114 περιῳκοθύμηται Ομ 
ΤΠ1550 ἢ1}}}} αθογῈ ΡΟ586 Θοι- 
πλιῖπ6. το δυΐοη Ἰησοη θη} 
ΟἹ ΘΑ ΘΙ ΓΟΓΙῺ ΘΟΡ ἃ ἐν τῷ τε- 
μένει δά ταϊθ56 βου ῖρι ἢ Αίορ 070» 
14 εἰϊδι ϑέγαδολνοην βινῶν ἰὸ- 
βίεην ἰσοπρὶ ἴθι Ὑ111. Ρ. 542. 
Δ. Ἔνι δ᾽ ἐν τῇ Πεισάώτιδι τὸ 
ἱερὸν (της Ὀλυμπίας) ςαδρους 

τῆς Ἡλι, δὸς ἐλάττους ἡ τριοιο- 

σίους διέχον" πρόκειται δ᾽ ἄλσος 

ἀγριελαίων. ἐν ᾧ τὸ σάδιον" πα- 

ρωῤῥεῖ δ᾽ ᾿Αλφειὸς ἐκ τῆς Αρ- 

καδίας ῥέων εἴο, 

καὶ 

εἰς τοὺς σεφάνους συμμέτρους. 

ΕΝ ᾽ 3 

οὐκ. αλλ 

ἀπὸ ταύτης 

48 Ταύτης δὲ ἔμπ.} ῬΥΪΠ ΠῚ 

ϑιϊώως ροδί πέφυκεν 1ἰοΥτπλ 
Βα Θοι ἢ: ἔξω γὰρ, ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐντὸς, ἔχει τὸ λευκά, Οτιοὰ ε6. 
σοηαλ το ργορο, πἰ διιργᾶ 
ταύτης δὲ τὼ κοτε ίνάῦ, 

ἰδιαιλα ἢ) 810 η0 ἰοὺ ροβίϊα, 
ἀεἰοαμίιι : ῬΘΡΟΙΙ 8860ρ6, 486 
πορδδ56 ΠῸῊ 5ὶ{, ἴῃ μἷ8 ϑ08μὸο- 
1115, ἀπ οΧχ ν}115 Οοαά, δ6- 
οὐ αἰ απ αν, σΟΙΡΟΥ ᾿Π δϑΐ. 
1)εῖμάο Π]]ΠΟ5ορλ: Βα, 418- 
ογοραμηῖ: ταύτης δὲ πόντω τὸ 

φύλλο ταῖς λοιπαῖς ἐλαίαις ἐναν- 
τία πέφυκεν" ἔξω γὰρ. [ἀλλ᾽] 

οὐκ ἐντὸς ἔχει τὼ χλωρά. Αω-: 
ϑέογια δὰ διεέάάαπιν, αὐ]ὰ 68]-- 
Ἰιϑιοριδη 8 ὁ0 ῥϑοῖο 81}}} ατῇ. 
[ογαΐ ἃ νεΐσανὶ οἷοθα, Ιορθη- 
ἅσπ νἹΔΘΡῚ ἰδβίδιιιν, ἔξω γοὼρ 

ἐντός" νοὶ], 81 μᾶὸὺ 
ειηθηάδίιο ποη μ͵δοοθαῖ, ΡΓῸ 
χλωρὼ οὐτη} ιδϑολιοίἑαδέο οἰ διεῖ-- 
ἕαᾳ 5ουϊροπάπ 6888 λευκά, 
Ἦτο ᾿ησϑηΐο 8810 τοί α] θυ 1 δο- 
οορίμ, 8 ΠΙΟΒΙΟΥῚ ΡΥ]Π1ΟῸ 
20. οίαοο ὦ δίαρεί «α “λεο-- 
μλναϑὲὶ ΠΗ. ΡΙ. Ρ. 55. 491. ηἷ- 
81] δαιίμοῖ : ὁσὸ αιἤάδιη ποὰ- 
γ1 οομ])θοίι 86 γΘρισηῸ., 510 
ἰαιηθι, τ 1η ΡΟΒ ΘΓ ΟΥ̓ ΘΠ πη8- 

δ᾽5. ργορομπάίοαμ. Μοχ συμ- 
μέτρους ἰΘΡΟΥΒ., Δ ΟἸΠῚ .,7γ,-- 
ϑέοίοίϊς Δα, συμμέτρως, Ρου- 
Ῥᾶγ ΠῚ] 1 ογοβὶ: φορά βοσηῖ- 
ἴπν, 10] οδρολης ἀπὸ ταύτης 

δὲ Φυτὸν λαβὼν ὃ Ἡρακλῆς. 

ϑμλιίφις: ἀπὸ γε τρεὶ λαβὼν καρ- 
πὸν Ἣρ. οἱ ἐδίδοντο, ηττοα πι6 0 
ΔΥΡιΡαίη. ὨιΟ]18. 68, Ῥ7Ὸ 
δίδονται. 



ΦΛΑΘΎΤΟΣΙ 

λαβὼν Ἡρακλῆς ἀδνῃ 
τοῖς ἀϑληταῖς διδονται" 

3 , 

Ολ υμεπιᾶσεν ν 

δ 

ἀφ᾽ ἢ δ ων σἔφανοι 
ε δὲ αὑτῇ περὲ τὸν Ἰλ σὸν ποτα μὸν, 

47 ςαϑδίους Ζ τοῦ. ποταμοῦ ἀπέχουσα" 
φημί μεγάλη τῷ ϑέγοντε, αὐτῆς ἐσιν" 

τες Ἤλεῖοι τῶν ἀϑλητῶν ἐν Ὀλυμπίῳ τοὺς 

καὶ 
ταύτης ἔφερον λαβόν- 

τεφάνους. τῷ δὲ Κω- 

περιῳπκοδόμηται δὲ, 

ἀπὸ 

μικῷ, Φασὶν, ὕρμοττε ὃν ἐκφαυλιζοντι τὸ πράγμα λέγειν, ὡς ἐκ 

κοτιΐου ἐσεφανοῦντο, ὃ δηλοῖ τὴν ἀγριέλαιον, ποιὰ ἅμα διότι καὲ 

4η Σταδίους 2 τοῦ π. ἀ.7] ΑΡ- 
βιιπὶ ἃ ϑμέώα, 4 Τἄθῃν ΠῸῚ 
ΑἸΔΙεν δίψος “47γ,ἱἐ5ἐοἐεἰία ἘΝ Δα, 
παρὰ τὸν ἴλ. 58011|8 μαρβοῖ, 
περιῳκοδόμητο, ἀπο ΠΙΠ 111} 
αρίθ σοισγαϊ! οιηὶ τῷ ἐθέδοντο. 
1η δἰδαϊοσγιι Πιι]Ε1Ὸ Πη16 - 
ἀο υνϊΐην αι ϑολοί, 1΄λφ6ο-- 

ογδ. δὰ ἘΠὰ. τν, 7. ᾿Αγνοοῦσι 
δὲ, ὅτι οὗτος (5 ᾿Ολυμιπιωκὸς «ἕ- 
Φανος) ἐκ τῆς καλλιςοῦς ἡ καλ- 

λιςεφάνου ἐλαίας γενόμενος δίδο-: 

ται, ἥτις ἀπέχει «αδίων ὀκτὼ, 
ὡς φησιν ᾿Αριςοτέλης. Θιοὰ 

αγίέην αὐθο8θ Ῥυοϊ εἴὰν 2). 
“οι δϑέμδ., φιρέσν ἐμεγναίεην ἐἰ4171» 

ιέεην αἴμο γοέέχιε, ἐοοιέην ρδι-- 

ἐοδορηδ ἐπ «πέπιο ἠαιεέδδο 
ἐχίδίπιοέ, 1ὰ εσὸ 1αχία οἰ 
Αἰρδέογο πὸ ἀπ θι διά τν. 4111-- 
ἄομ δι θιίσου : αἱ 404 αάαϊ, 
δὲ ψιιῖδ. γϑϑογίδαί ἑπτὰ, ΠΟΙ 
ὀκτώ" δὲ ροίε8έ φεγέο εἰδοορέτε8 
7μῖϑδ.ο ἄομπιο Ογαθομθ, ψιῖΐ 
“Πνιδέοέοέον ποοἰϊ σοτίεῦ ἔπι 
δροχίέ, ἰορίέψιεο, ςαδέους ᾧ τοῦ 
ποταμοῦ ἀπέχουσα, πο ἃ, τα 
εδὲ, ἑπτὼ, πο ἑξήκοντα, τι]-- 
πτι5 σοηδιθγαΐθ δουρί τι οβὲ, 

πῸ] ] πὸ ρ΄αηθ. ἔππάἀδιηοπίο 
πἰζαγ. Ομ δυίθη. ἢϊὸ 
,ϑολοίίαδίε5α δΧχ “[γιδίοίοίε εἰϊ 
δοπήἤδηάιϊ5, ἰ460 ποῖ ἀτιδ1- 
ἰαὲ Αἰτεσίογι5, αποὰ ἑξήκοντα 
οἰΐδηλ Ἰοσαίαν ἀρμὰ ϑολοῤία-- 
δέαην .“[γδίορἠαιιδ. ΜΊΒΙ βοῃ- 

ι 

ἰοηα Ἰοηρο 4114 βοάρε: υἱ 6- 
αἷμ 7 εοοογε  ϑολοίίδέαδ φὰι-- 
τι} ὀκτὼ ΠΡ Ομ οχ ΤΟ] πᾳ, 5ἷο 
5 δα ΟΣ 1 ΠιΠ ΠΟΥ ΠΣ [ἢ ΠΟΒΙΧῸ 
δίαιιο “ ἐδέοίοίθ. πιὰ δὶ. οἴϊδιΣ 
1πιη 1 ππι πη ν Ὁ] ἢ. Εἰ θη 
νά] 1}1 ρογϑιδάθο, ἃ ρ}}1-- 
Ἰοϑόρῆο ψϑ 8886. ςαϑήους ἕξ, 
οὐ} 185. νοοΏ]86. ρῥγπιὰ Ἰϊΐογα 
ἀατιπὶ [ον ο ον ἀπ 5861, 2 ρχῸ 
ὨΪΙΠΘΙῚ δίσπο {ἘΠῚ δοσερίππ,,. 
εἴ ρέρεσιι ἑξήκοντα. 7α1η 81 
εχ ῥγορίπαιο ποίΐοςπθ ἰοοὺ 
ἀοϊονιπδ ἃ 811 οἹοαβδίυὶ Οἷς 
Ἰγμρίοὶ βθἦθβ, τίν δ) βίδαϊο- 
για αἰδϑιβηδἐ ΟΠ 61 ΘΟΠΊ1)Ο τ’ 
ἀϊι8. 1πϑι πὸ Τοβρόπαογο α1-- 
088, 56Χ ἃἢ βοχεσιηΐα 2 6811} 
γΑΙ]ΟΠΘ1} 4ΌΙν15 [4 0116, νὰ] 
πη16 ἰδοδῃΐο, οὐ] σου. (ἋὉ6- 
ἰογτ 1π Τ᾿ Δεοοον δὴ δοδοζίαϑβέο 
φε556 σα! άδιη αἰ] γῸ Ἰαι οἷο: 
πος ἀπο} 6 ἰαθα ἕπου 14-- 
Ῥοπὶ Ἔχρίουθ, ᾿η040 ΤΟΥ ΟΟΔΡῚ 
Ῥαϊϊαγ5. ΠΝ ποηλε, ἥτις 
Ἔλέσσης. ἀπ Ἔλέσσοντος, 'δαΐ, 

51 4018 ἰὸς ἑογίθ ΡΙΓαθορΓοῖ, 

᾿Αλφειοῦ ἀπέχει οἴο. Ἐδάδπλ 
γογο, {πᾶ Ποβίον ιϑολογί,αϑέοδ, 
Ονονγαΐ οῃονάα, εἰ {{ιῖτα 
κοτίνον «ἐζφανον ΟἸ γι ρΊ Ομ οἱ5 
ἀοίγΠεΥο σοπαῖπσ. [1)6 νδ- 
ΥἹαίοπ6., 4π86 ἘΠ 8πὶ “5}- 
γίδέοίεοίζδ ΨΕΥΌΟΥ. Ραγί 6 πὶ 
Θοομπρανῖ, ἀϊοΐαμλ εδὲ 88- 
Ργἃ. 
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Χρ.. Οὐκοὺν τούτῳ δήπου δηλοῖ τιμὼν τὸν πλοῦτον 
ἐκεῖνος" 

Φειδόμενος γάς, καὶ [βουλόμενος τούτου μηδὲν 
δαπανᾶσϑαι, 

Χρήσειοος αὐτῷ ἡ λέξις ἐν τοῖς ἑξῃς" 
Κρεωμύλος καὶ ἡττηϑεὶς ἐρεῖ, ἀπ ὦ θεὲ 

᾿Αλλὰ σ᾽ ὃ Ζεὺς ἐξολέσειε κοτίνου ςεφάνῳ φεφανώσας" 

τουτέστι, πότον σοι ϑέμενος περὲ τὴν κεφαλήν" περήχηται γὰρ ὃ 
κότινος τῷ κότῳ, δὲ οὗ δηλοῦται μεγάλη ὀργή. ᾿Απὸ δὲ τοῦ τοι- 

οὕτου ποτένου, τοῦ φυτοῦ δηλαδὴ, κοὶ νῆσος Κοτινοῦσα σὰ Γας 

δειρα, διὼ τὸ τοιούτοις 49 ἐνευϑηνεῖσθαι φυτοῖς, ὥς καὶ δ Περιη- 

γητὴς δηλοῖ. ὡς δϑ καὶ ἕτεροι τύποι ἀπὸ φυτῶν τὴν κλῆσιν ἔσχον, 

τεϑρύλληϑαι καὶ αὐτο" Μυῤῥινοῦς γοῦν δὴ μος ἐν ᾿Αττικῇ μυδῥίνας 
ἔχων" ὅϑεν αὐτὸς Μυῤῥινόεις,, καὶ κατὰ συνοεϑεσιν ΜυῤὝινοῦς:" 

48 καταῤῥητορευϑεὶς γὼρ ὃ 

ὥσπερ ἕτερος Ῥωμνοῦς, ὠπὸ τῶν ἐκεῖ Φυομμένων ῥάμενων, ὧν οἱ δη-. 

μόται Μυῤῥινούσιος κοὶὲ Ῥακινούσεος. 
καὶ ἡ Ποντικῇ δὲ Κερασοῦς ἀπὸ τῶν 

καὶ Πιτυοῦσα κἡὶ Μέλητός ποτε διοὶ 

διὰ τὸς ἐν αὐτῇ ἐρείπας" 
ΩΣ "- , 

Φυτὼν τῶν περάσων κέκληται" 

ν. δ87 Οὐκοῦν} Τὸ λοιπόν. 

Τούτῳ) τῷ τρόπῳ. δΔαπανᾶ- 

σϑαι} ἀναλέσκεσϑαι. Λήροις] 

Φαύλοις πράγμασι. Ο, Ὁ. 

ά8, Καταῤῥητορενϑεὶς} σε- 

ζοχεΐτι5 ᾿ὰπῸ τὰ άπ ο07- 
γοχῖῖ, ααοὰ 1η Α. οἱ ΕἸ. 16- 
βοιναίαν, ποτοιῤῥηταρεύσει" ᾿ιαπά 

δοῖα, ἅμ 88.115 μοῆθ. ΝΊΒ1] 
εδῇ φυϊάσωι 1 86η8ι, αποά 
τηευϊο γϑργεμοηάαβ,. Οἄ»ε-- 
πυγέμς μην αγρεηοθ δ ἢ ε-- 
μέρ οαἰἰαϊϊ8 αἰψιθ ογαίογ δ 

}γοϑέγαίι8δ θέ φίοέμ8. αἶϊοοῖ: 
χδηι 111 ροίοβίαβ τοι ἀθΐ 1ὴ 
ψοῦΡο κοτωῤῥητορεύσσϑαε, ατιοά 
Ῥᾶπὶο ἀϊνονβα σίϊοθο ρϑϑαὶξ 
Ἐπμοίπσυ. ὧἀο γπλ. Ῥ. ἄορι: 
ΒΒ. τὐὐ ποσί ἃ δβιμώαοο 
στ . Ρ.1τό)9. 8εά πδὸ 
αἰϊτοσαμι {Ππ4 »ατῳὐῥητορεύσει 

ἴα 65 Δ θπλ, αἱ σομλος 

Ὶ 

καὶ ἡ ᾿Ερεικοῦσα λέγεται 

ἄδπη Θχρ]σαίϊοποπι ποη 86- 

τη αἴ: αὐτὰ Θμῖπα 1π (41 56η-- 
ἰθηια εϑιάογοϑ πᾶσ ἤϑιι- 
γώ; ἰδέαν Οἠπγοπεγέμδ ογαίο-- 
γέαην αὐὔρεγϑα ατρογέαέδιῳ 
ἐπ ογιεοῦἑέ, δέ ϑιερογαίμ8. αἷξ-- 
οϑέ: 510 διίθιι 1π0]1}1σ6, τῆς 
Ἐϊενέας" 511 4μδγίιη] Οδ 5117} 
αὐάτϊάο} 15, καταῤῥητορεύσει τὴν 
Πενέων, οαρ᾿ιοπάππι, εὐ ποὺ 
Ρϑοίο: ατίδιε5 δὲ γογε 076- 

ἐογίεηῳ. Ζοπέωπν αἰοροίφέ ἂἊ 

χοχίοϊοί. , 
4, ᾿Ενευϑηνεῖσϑαε ] ̓ Ανευϑη- 

νεῖσϑαι βίο φαῖι8ὰ ἀεάϊ! Αέ- 
846 7151 650 ἃ ρυξογῖθα5 Ἐπ 4, 
ἀϊϑδοθάθπάπι ποὴ ρΡείαν!, ἢ ο- 
1} εἴα 1΄. διορλαηιβ ΟΧ 
ϑολοίϊαςίο 'οὸῦ σοπιροϑιἑπμα 
ἢ 1μ4. 65. 6. 1,.. δ] 14 
ΘΠ ἐνγευδαιμοονῆσαε, ἐνδυσυχῆ- 
σαι; ἐνευφ ραν ϑῆναι, ἐγευδοκκιμεεῖμς, 
δ] πϑ4ι16 σοποῦ5 ἀρ Υ' οἰογοβ 
Ρίαγα. “ὲοηγοὶῖδ Ἰοσ8, ΠΟ. 
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᾽ὔ Ν "Ὁ 4 “» Α “ “Ὁ φ 

Ληροις οἰναδὼν τοὺς νιμωντῶς, τὸν ἥπλουτον ἐοώ σοϑ 

ἑαχυτω. 

, ᾿ ᾿ , , “ ΄ 
τὸ πολλᾶς ἔχειν πίτυας ἐκληϑήη. δὰ Οὕτω καί τις Πιτυούσιες 
" ῳ ; ΓῺ ΄ “Ἢ “᾿ ἀπὸ τύπου ἑτέρου πολλάς ἔχοντος πιτυας, ἐξ ὧν ἐπεῖνος καὶ πά- 

͵ ὺ νῷ δ᾽ Γ Η͂ » ῃ ᾿ Ἷ . , δὲ 

φωνομιασοε" τὸ αὐτὸ καὶ ἄλλοι τόποι πεπόνθασι. Ισέον δὲ, 
[1 ; 2 ΄ 

δι ὡς, εἰ καὶ κρατεῖ παρὰ τοῖς ἀπειρητέροις κότινον σέ(δανον 
᾽ Ε ΤΙ. - ς »" ὰ Ὁ ς 

εἶναι, ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν φυτοῦ, ὡς ἐῤῥέϑῃ, κλησίξ ἐσιν. ὁ δὲ Κω- 
᾿, “Ν' Ἴ " ᾿ ἡ Α , ΄ ᾿, - 

μικὰς ἐδήλωσεν ἐντελὲς καὶ σαφὲς εἶναι τὸ μὴ κότινον τὸν τοιοῦ- 
3 ᾽ «“ ν 

τὸν Ἀέγεσδαι «ἐῴανον, ἀλλ᾽ ἐκ κοτίνου ςἐφανον. οὕτω δὲ καὶ 
2 ε “ 2 3 ς ᾿ 

ταινίς οὐχ «ἁπλὼς οὕτως ςέζφανος, ἀλλ᾽ ἡ ἐκ ταινίας περιείληδις 
3 Ὁ -ς ᾿ ἥ ΄  Ὗ Ψ ; δν τῇ κεζαλη" ταινές δὲ, «ςενὸν τό καὶ ἑἐπίμηκες υῴασμα», 

, »"» κοινάτερην δὲ εἰπεῖν, 52 Φασκπκίᾳ. 
, ΕΣ - υ ΦΎΣ ᾿ ς 

ὅ80 Λήροις ἀναδῶν}) Εὐτελέξει τὸν ᾿Ολυμιπιωκὸν «ἐᾷφανον, ὡς 
" -" Ὁ , - 

μι σπουδαῖον, ληρον δέ πως ὄντο;ι,. καὶ οἷον δ ἐκφλανρίζεσϑαι» 
ἢ ͵ - - ἐν ῇ Ἣ 

καϑα τὶς ἔφη τῶν παλαιῶν, τουτέσι περι(δρονεῖσϑαι. εἰτὲ δὲ οἱ 
᾿ μ 4, - Α ι « , , ων ΄ 

καὶ πωΐζειν (ῥασὶ τὸν Κωμικὸν πρὸς ὁμαηιότητα ἤχου τοῦ κατῶ τ 
, , “ ᾿ ι ΩΣ " " Ὁ ᾿ , ’, 

τὸν λᾷῇρον, τὸν διὼ τοῦ ἡ γραφόμενον, καὶ τοῦ παρὰ τὸ λεέρεον, 

χοβριοιῖ, Ῥονίορ. ν. 4566. Ψ1- υἱθμηι 5815 ἴογαχ,, π}}8 4πο- 
ἀς διᾳγοσίὲ ΑὩὶϊ. Οαάιε. 1. 

0.1.2. [ἃ ἰεοεγοξῖο νῖσο ἵζο- 

νοῦσω ᾿ἰἰογΆΤ πὶ ογάο 646 η- 
αι πη δ. αἱ, Κοντινοῦσα ΡΥῸ 
Κοτινοῦσο" 48ὺὸ πηεπάα ποὴ 
{6161} ]οίαίοηίμην δὰ Ογέεί. 
1168. ὅεοσι. Μυυμππμίθμ 
οἱ ἩΒιαιηπιβίμι ἀθμαμι 1{1π- 
βίται 70. “7οιεγδέμα ἀο Ῥορ. Αἰ. 
πιδα θαΐο ϑομο βία Ἰοοο. 

80. Οὕτω καί τις Π.] Ζω- 
δέαίλ. αὐ 1ίοηγε. Ῥευίερ. ν. 
4θὅ, αἀϑὶ ἀμποΐα Ἰοσογμι ἃ 
Ὀ]δη 5. ἃνρθον θθνο ποχηΐπᾶ 
γτοσδηβαῖ, ἄιι) ἔθου ποβίν τι 
Τὰππαγγαίου οι ΘΧΒΟΥΡΙξ, Πᾶοο 
ἰαπχοι, 1π απῖρας Δα ᾿δ6ο- 
ΤΟΥΟ ὙΠ πὴ] Ὀδίπιη οδὶ. ὁ- 
χῃἰϑὶῖ, ΑὈΡΌΤΟΥ ἱπίογυ οἰ 1586 
ΨΟΟΘΙη οἶνος" οὕτω καί τις οἶνος 

Πιτυούσιος" Πιετυοῦντα νεΥῸ 154- 
16} 15σὺ τῆς Παριανῆς, ΟἸ}118 
δρια δϑέγαδορεην ΘΗ Ο Χ͵ἼΤΙ. 

Ῥ. 88ο. Ο. ἴκ απὸ ἰχδοίαῃ, «αὶ 

ἅτ Πισύεια. Οὐϊῃ οὐ [,4π|- 
Ῥϑδ0Ὼ8 11 ΡΥΟΡίΠατιΟ 5:14 ΟἹ πὶ 
ΔρΡοϊ]αιόποιπι μαροϊε Πισυοῦσ.- 
σαν" Πρῆμα Ἰσποίη 1] εβί νὶ-- 
ΠῊ ΠῚ 1 ΑΒ 58 οομτί ; ΠΠ]πάαῖι6 
ορρίάμπμ ΓΘ δΊοο1 ἰγιθιι- 
ἀϊπι}. εἰς οἶνου. Μα]ίο ῥἱθυτεβ 
αὐίθ οἱ γερίοποϑ. οἱ ὌΓΡΘ5 
οχ οορία ρῥιπππ 1θθηὶ 1η-- 
ἀ1556 ΠΟΊΟΙΣ οοποῖδί. 

ὅκι (Ὧς εὐ παλ τ Αωδ 8 
ΕἸ. ραγεοιίαμ εὖ 1π το! 4 αὶΣ 
Ἐαα. περ] εοΐδηῃ γοϑίλίαι. . 

52 Φασκία) ὅΟαγς 1}1 Ο απ»: 
ϑίμην ποῖ πρὶ ϑολολίαδέας 
Ἰοουβ τὲ 6]. Μ. εἰ 1. αὐ ῦ. 
Φασκία. ᾿Ῥδηΐϊδιη νΟΥῸ 1{1- 
ἄθιαι τιξ ϊῖὸ νοΐ Βπανγοίοτ 
ἜΧροηῖ δὰ Βατρ. ν. ὅ99. ῥώμἰ. 
μὰ τοῦ ςεῷανου. 

85 ᾿Ἐκφλαυρέζσθαι 7 Αμ- 
8έε 70 ἀεθείιν, απίθ πέπι ἐπ 
οαποί5 Β]Δ. εγαὶ, ἐκφλναρί- 
σϑαι" ᾳυοά ἴεχγι ποααϊὲ, 
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Πε. Πολὺ τῆς πενίως πρᾶγμ᾽ αἴσχιον ζητεῖς αὐτῷ 
σεριούψαι 3 5090 ' 

ἅ γράφεται μὲν διὼ διφϑόγγου κατοὶ τὴν ἄρχουσαν» σημαίνει δὲ 

54. τὶ ἄνϑος, ἀφ᾽ οὗ καὶ Φωνὴ λειριόεσσα, ἡ ἀνϑηρα' καὶ κύριον, 

Ποδαλεέριος, οἱονεὲ ἀνθηρόπους, δ διατρίβων ἐοιτιρεκῶς περὶ τὸὼ 

λείρεο" πε ερὴ οὗ καὶ ἐν τῇ Ἴλια})," ἵνα ἐν τῷ λέγειν, λήροις ἀνο- 

βου τοὺς νικῶντας, δοκῇ διχῶς νοεῖν, ἢ ὅτι ἀνθηρῷ ςε(βάνῳ σεῤα- 

νοῦ, ὡς οἷον λειρεόεντε" ἢ ὅτε λήῤῳ τῷ κατὰ φλυαρίαν. τοιοῦτον 

.᾿ τι παίςει καὶ περὶ κεερύλου 385 ἐν Ὄρρνισε, ἔνϑα καὶ διὸ τοῦ ἡ 

νοεῖται ἡ λέξις, ὡς ἐπὲ ὄρνεϑος οὕτω λεγομένου ἡ 

θυ δὲ δια τινα κουρέα, ὡς ἀπὸ “τοῦ ̓ ς βρκέρρν 

καὶ διὰ δι 36γ- 

Τὸ δὲ ἀνοι δεῖν ταυ- 

τὸν ἐσὶν ἐνταῦύϑα τῷ ςε(βανοῦν, ἐξ οὗ καὶὲ ἀνώδετος γυνορκεῖος κό- 

σιος, ὃς καὶ ΤΥ ΜΕΝ λέγεται" 

ν. 590 Περιάψα,} Περιϑεῖ- 
ναι. (Οὐ. Π)᾽ Ὁ. πὸῃ αἰτίου, τ] 
Ἰο ἸΙοοαι ργοϊοσί, Μβμάακε-- 
6 Ἰἰηϊουρεοΐαί αν. Ον 1,, 6. 

. 508. 1 οοάδιῃ δγο, ᾽Ἄνε- 

λεύϑεροιἹ Φείδωλος. Οὐὑτωσὶ] 

καϑὼς αὐτὸς λέγεις. 

οἴϑ1 δ] 1ο]]αδῖο8 μαροαὶ ἐκῴλυ- 
ἀρεῖν δὰ ν. δὃὅ5. δε. Ἔκφαυ- 

λέζων, εὐτελίζων" ΠΠοογοῖ. τῇ 
Ἐξεφαύλιεζον. 

54. Τὴ ἀνϑος-} [{8 50γ1088 
σπὰὰ ἃ. οἱ 1]. ἀτι85. Αἰγοβέθγιθδ 
Βοαα αν, ἃ ὑπ (Οὐδέομο οἷ 
ῬΡογίο τὸ ἄνϑος, ῬΥαΠῚ Ἰηἴον- 

εϑῖ, απὰηταϊῃ δ ρ5 81 Ὑ61} 
αὐξίποῖ: νοίογοβ θη] λεέριον 
σΧΡόπα ΟἹ τὸ ἄνϑος, α4πο- 

χιοήῦ “ιοίαμ. ἴῃ Ηρογο. Ρ. 

520. ΤΊ γηποί, ἴα Ν))ὸ' εἱ Ποδα- 

λείριος, ἐοπεροῖηδ ΑΜ. 11- 
ο. 12. ἢρ. ὃ. Ἢ μούνη Χαρέ- 
τῶν λείρια δρεψα μένη,» “πο πὶ 

νούδιι μας Ῥυοΐη] ἴπ 
Λεέρι" οἱ τὶ ἄνϑος, ναοὶ ἀν- 

ϑοῦς εἶδος, οὐ μοί. αἀ 1]. 

ἔχει δὲ ἀπεναντ' ἐὸν πρὸς τὸ ἄνα- 

Ρ- ῶ95. 4ττᾶπασᾶ πὶ 8115 11 
Ἰοοῖδ., ἴῃ 4π]Ρι1|5 ἀρογία διιηξ 
ἱπβρ6ο 11 ϑολοδέαςξίαθ ποϑίχυι 
νοδίιρία Ὁ. 128. ν. 30.“ 0. 9602: 
ν. δῦ. ΡΓΙΟΥῚ Ἰπιεγργοίδί!ομὶ 
δοδεάαῖ. Μιᾷ, ἡ γοίίαῃ. 
(ἰαίεμ. Ἰιοχ, Ηΐρροον. 16 
τἰνόσπο ροϑί 71. διέορλαχι. ἴῃ 
Ι1η4. ΤΠ68. ϑαῤπιαδίμβ οσὶῖ 
δὰ δοίη. Ρ. 802. 865. 8εά 
.σ φαϊάεμι οαν ΔΗ 141 50} 1- 
Ρίανα πιιιϊδυθίαν, οαιι8ἃ ΠῸΠ 
εγαί. Φωνὴν ψέγὸ λεεριύεσσαν 
ΔὉ ““Π]οτοῦο Ρ611 11, Γ, 152. 
4αθπι. ΨΟΥΒαπι νΟΠῈ5.1551η18ἃ 
Πσανα 7 ώπου ΘΙ ΠΟΡΥρἢι8 
ἀρὰ 2 έοροι. 7. ΠῚ, 7. δὰ 
ΡΙαΙοηΐδ., δ͵δαπθ βοάα!ππηὶ 

ἴῃ. Αοαάδηϊα οοπβοδδιι8. οἷ 
αὐσαΐαβ αἰδριιϊ δίοποβ ἰγᾶπ8- 
ἀπ}, 

55 Ἔν ᾿Ἄρνεσε} Ρ,. ὅοοι 
ὅοι. πὴ] ἰοσο νοΐϊορα Οὐδμλα 
χπδιϊ ον ΟΡβοχναία, 

50 Δ ὅλου σώματος 1 11- 
1.ἃ, ορίπον, νο]ῖ ϑολοζέα-- 
δίο5., αβδοῖαιν οαπαϊάδηγ ΠῸΠ 
οαριίι ἰδαΐν. οἰχοινο]ιι- 

τ 
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Εἰ πλούσιος ὧν, ὠνελεύϑερος ἔσϑ᾽ οὐτωσὶ, καὶ φι- 

ΡΤ: 3 Δ ες “4 
δὲν τὸ ὑποδεῖν, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὑπύδηκιο" 

λοκερδής. 

τὸ μέν τοὶ διάδημα ἐπὶ 
-“ - ὙΤ τὸ 2. δῇ “ 

κόσμου βασιλικοῦ τοῦ περιδουμεένου δὺ δ ὅλου σώματος. 

590. Ζητεῖ: αὐτῷ περιάψα.} 
-- 
Ε σὸν ἐς τῷ προσάψαι" λέγεται 

δὲ τὸ αὐτὸ καὶ ἀνάψαι, ὡς παρ᾽ ἣφ Ὁμήρῳ ἐν τῷ, 

; Ξ οἷά 
--- -- - ξϑέλεις δέ κε μῶμον ἀνάψαι. 

ἔσι δέ 
. ., τικὰ περοίωπτα 

, ΄ - ΄ 

τι κοὶὲ ἄλλο σημιαενόμενον τοῦ περιάπτως 
δηλοῖ δὲ οσἰπο εό οησ έν τίνα ἡ λίξ 

“- 
Ω , 

οὐ τὰ γοητευ- 
Εν 
ὁξ 
- 

ἐς 
[4 ᾿ , 1] 

,. οϑὲν »αὶ "τῶ 
" "“: 

ῥηϑέντα, περίαπτ ταν ὧν απαιώ φοὺ κείνων τοῦ σώματος δοκοῦσιν 9ε 

φαῦλοι εὖ ἔχειν τοῦ ὧν δ 

ΟΟΘΗΣ ἕγρυς τῶν τοιούτων. 

ἴαπι, 56 αιδοπηαιιθ σου ρο- 
115 ρανΐθ δι ἰβίυη σαί, α]οὶ 
ἀΙδάοιηα: «ὐπιοίο οι ροῖο 
ἴα4}1 15οῖα οὐ τὶ δ ΠΠσαϊ τ ἢ Πᾶ-- 
Βομπὶϊ Εανοηῖι8, ΔῸ γε γέ, 
4 168, ΨΩ ὧν ραγίθ 607-- 
Ρμογὶβδ δὲ αἰαοίογηα ,., ὙΘ5]188 
ν 168 ΘΧΡΓ ΟΡ αν, ἰοϑίο 3 Ἂ-- 
εν. Πακωπ. ΜΙ, 2, 7. ᾽Ανα- 
δέσριη ἀρτιὰ ϑιελάίαπι: Τ}}αηιάδβο. 
πὰ λοί. Βιρ!οίμ. Ρ. δθι. ν. 
25. ἀνοιδε δὲ μιένη τὴν κεφαλὴν 

οἰνοιδέσμκῃ γυναικεῖος τῆς πεῷῴα- 
λῆς αἰναίδεσιεος ἀρη λιμποί, 
41 510 μέτοαν ἸΠΊΟΣ Ργοίαϊαν, 

57 Ὁμήρῳ] Θά. Β. 80. 

ϑολοί. ρᾶγνηδ ἐχροηὶὶ: περι- 
ποιῆσαε. πεοιϑεῖναι. 

ὦ τὸ ΗΒ ἄν ΤΥ Αυ Ων 
88 Οὗ: ἐλπίζουσιν ἐπ᾿ αὐτά. 

δος ΟΠ υἸϑι δὶ ᾿νοα 15 1ι-. 

σεπῖιην ὃς. δἰ νίαν τοι οίοπε, 
4πᾶ6 4Π}01] «(ἰοηπ6., ἰδηχοίϑβὶ 
Ἰοοι8 πο δισοαγ δῖ, πιὸ Ἰὸ- 
βῖ880 ΠΊΘΙΠ]ηΙ. οβίοσ!ουα 
ΟἸδιι τοδὶ: ν ΤΠ διιδί [6 }18, 
81 8ΟΥ)85. οἷς 

αὐτῶς 

δ8ὃ οἷς 

«νελεύϑερος κακίᾳ παρωνόμαφαι τῇ ἀνελευϑεριότητι. 

: 
ἐπελπίζουσες: 

5 ᾿ ΕῚ 

μάλλον αὐτοὺς ἀπαι- 
᾿ γ 2 ε 

ἐπ᾿ αὐτά. Ὃ δ 
, » 

ἔςι δὲ κατ 

ὡς εἶναι 
ἢ 

ἐλπίζουσιν 

ψε]., ὅτι, ϑῖνθ ὅσον ἐλπίζουσιν 
ἐπ᾿ αὐτά. ϑδηβι8 δϑὶ, περί- 

αἁπτὰ αἰοὲ, φιροεί 115. ἀρ Ροηδὲδ 

γπαέξ δἰδὲ ρεγδιαασανέ, 586 
πνθέδιε5. ἠαῤέμιγος; δ0 μέ ἐρδὲ 
,οιίπι5. αἰἐοεγείἑ δέ θὰ ἐδ 8 
έπεεγο, ἐπα φιετεβ 5ρέην ρ70-: 
ρέγαθ τ αἰοίτπεοϊη δ ἀπέ 707-- 
ἐμαδ φοἰδοοομε : 81ν 6, ψιΐα 
δρόην δαϊίμί 5 ἐπ τι5 ἠαθονξ 
γοροϑέαγι. 1)8 περιάπτοις ἃ0᾽-3 
ἴοπι,, Φαονια) νιν 115 ΟΡΊΠΙΟ 
ΟἸγιϑίαπδο αποῆπθ Ρ]6 015 
ΔΤ. }15. δἰίο Τη πδοβογαὶ, ααϊά 
ΘΕΠΘΙΠΟΤΊΗΙ δ γθ 5, ἐχρομπηξ 
“5. (πεατεὺς οὐ ϑρανίίαῃ, Ὁ ἀ-- 
γΉ0.}}. Ρ.. κχὅ1:. δι εώεηδν. δά 
“ἴηνηι, ἡ]αγοοζ, κακ, Ὁ. 251. 
οἵ, «πὶ πον ΟΡοχα ρηδν]- 
ἴεν τιδι5 ἔπ, υἱα. Θοιλοίδεα. 
δὰ ΤΣ θυ ἼἹ. 46 Μα!. 
Μίαί πον. [1ἢ Οὐμ5Ε1. γφνίς 
ΕΠ, 52. οαθήτπιπὶ οϑὲ, φῖὰ 
σΟμ ΤΠ] 0110 περεώκομοοτα ποιῶν, 
ΟΠ] 5416 ἰαγῖπαθ Δ} δά Ρα- 

Ρ δα πι. δαἀπτι ἀοβροδπί. 
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ἀρετὴν μιὲν ἄνϑρωπος 50 ὁ ἐλεύϑερος, ὃς ἀντιϑέτξως τῷ φειδυλῷ 
δαπανᾷ δεόντως " 

Τεριοί με μκῶτο ΨΟΥῸ δηΐ, τιΐ 
1 Τοχῖθὸ νοιονῖ Μϑ8. ἘΧρ] - 
οαπὶαν, τὰ ποτοὶ τοὺς τραχή- 

λους, καὶ τὰς χεῖρας, καὶ τοὺς 

πόδας βεβαμιμιένα κλωεμάτια, 

ἅτινα αἱ γυναῖκες περιώπτουσι. 

Ῥτο Οτδιμιηδίῖοι νου 8 ἢ 

πιοάταμι ἁἀάιτιοι 5. σγαίϊαη τ 6- 
ξοχοπιὰ8. (ἀν, 12... Τγοοδηῖο, 
σαὶ νὴΐ πη} πιπῖτι5 ΠΠ ΘΓ 86 ΠΟῚ 
φημ ἀν Υϑ.) ΡΟΡβιαδιΐῖ, τῇ 
ΟἸΟΒβαῦ1ο. 580 ἵζλωεκάτεον 1π-- 
βευουοὶ, νόθοθμὶ, τπἱ αἰϊ, ἴογν- 

χαλιὰ ἃ πλοιὸς ,), Ζ07Ω1ι65.» 
απάοαιθ δι σηι ποεῖ, φρέοφιαὶ 
οοἰέο, πιαιέδιι8. εἰ αἰδὲ αρ- 
»επαίέτ" ογπαΐτ5 ργαΐία. Αἷ- 
41 νοσολὰ 1111 1811 τη0-- 
ΤῸΡ», ΦῸΐΝΠ δὸ ἃθοαῖ, πηάο 
τηάϊαπι ρΡοάσην πὸ ἀπέπ|}1}: 
ααρΡ6 ἰεσρεπάμπηλ οϑὲ πὸ 
ἀἰι1ο, κλωσμιώτιεα, 7ία, ἀπο 
ὙΑΥ118. ΟΟἸΟΥθτι5. 1ηΐδοία φο 110 
ΟΟΡΡΟΓΙΒνΘ ῬΑΥΡιι5. 81118 δά- 
ΤΙΡΑΤῚ Β0]οΡαηί, Βαάδην ἀρταά 
Μεάϊοοβ. εἰδὴ ἀΙοιι τ πε- 
ριαρτήματα,, οἱ ἐξωρτήματα 
Ζαέζατιο. 

89. Ὃ ἐλεύϑερος) ΜΔΊ]οΙα 
ϑολοίἑαϑέθ5 50}}}518861., ατϊοα 
ΑΙ 4ΠΙ5 ΡΒ. ΒΟΥ] 51586 νο- 
118, [Ἀ0116 ραΐϊαν, δ ἐλευϑέ- 
ριος" ἃρια Οτδσοοβ θηϊηὶ τἰἴ 
5 σηιΠποαμάϊ ργοργιοίαϊο βορα- 
ΥΔΉΓΕΙ καϑαρὸς οἱ καϑαάριος, 

λα πὸ ᾿λἰπΠπ8 ἐλεύϑερος οἵ 
ἐλευϑέριος, [46 ᾿ηδηδηϊ ἐλευ- 
ϑεριότης, οἱ σοηΐγαγ αι ν]- 
{λα ἀνελευϑερία. νε!, φυοά 

ΤΆΥ]Π8, ἀνελευϑεριύτης" δὲ 4α1- 
Ῥὰ5. δοοσιγαΐρ ἰγδάι 27γ,͵1-- 
δίοί. Ἤϑ. Νιέκι αν. ὁ... Ἦ9. 

ἀνελεύϑερος δὲ ὁ μὴ τοιοῦτος, ἀλλὰ κατὰ τοὺς 
Ἵ 

Μεγ. 1. ο. 24. 25. εἴ 1η 11- 
ὈΦΙΙΟ περὶ ᾽Αρ. καὶ Κακ. Α- 
Ρυὰ Ρο]}!. 11], 114. ἐλεύϑερος 
ΟΧίαγα πονὶ ἦθ μορλλπο 11- 
ῬΟΡΑ]1: 864 θθπο «7ιωμγφεγηται- 
γ1ι5 ἐλευϑέριος" ατιοῦ ὁ0 πη1-Ξ 
ΠΟΡΘῚ μιαροὶ απ 1ϊαι ποι, 
ααἰα ᾧ. 1ι8. ᾿Ιρϑὶ Οοάϊοοθο 
ἐλεύϑερος ἜΧΡΟΙ] απ, 

ὕο Σανιφοὺς 1 Ἐδηϊάοπι 
Βαπο πᾳ τποάμπι, αποᾶ ΔΑ1-- 
δί6})0 ντἠεϊλαίν., Θμ]θ  δ{185, 
ῬΥΔΘΒΟΥ ΠῚ δῖ ΨΟΟ]Β ΟΥΣσΊ ΘΠ 
αἀϊοηάα8, 4881 11 ΕἀΔά. ΔΑ. 
οἱ ΕἸ. σπκιζφοὺς Ἰοσὶ, π0}}Ὲ5 
ἀρηπο, Νοχαμπΐδιηοη το Ρὸ- 
Ὠϊϊὰ 5 ἹΠρΥ ΟΡ άδηι 6856. ΠΟῚ 
ΟΟΠΟΘΒΒΟΥῚΠΊ ΒΟΓρίαγἂπὶ νοίε-- 
76}, ἤιιᾶπι σϑημὶξ [Ογ 5118}, 
αἴασπο 15. ἀβππὶ σψπ]σ1Ὶ Ῥγοάτι-- 
Χχιΐ ΘΧΡΘα ΟΣ ΡῬυΟημοΙΔ ΠΣ 
ΟΠ 515, “Ποδνοἤέιδ σου πὸπ 
ἰδιΐ τη ΣανεπδνΣ μεεερολόγον δ- 
ποίαν, 564. οἰΐϊὰπιὶ Σκιπὸς» 
σπνε(ὸς, δ᾽ μικρολόγος" 48δ1- 

481) ΑἸ101 Βα ρ 8. 1086 σᾶνε- 
Φὸς εἰ σπνεφῶς τπιδατροὶ 1 Γλές 
σχρος, ᾿Ολιγώρως, Φειδωλός, 
ϑεταε αττθπὶ [6511 Π|0 Ώ 10 ΠῈ 
1ἰὰ αἀϊδεγίαπι, τῖίξ ἀμπιθι.4η41 
Ἰοο8 Π0Π] 5ἰϊ: Σκιφὸς, ὃ παρ᾽ 
ἡμῖν λεγόμενος σκνιπός. ΟἾΔΓΟ 

(ἰαεξακδοητ5 οἰιϊᾶὰπὶ δα 712εο-- 
Ῥλν. ΟἸναν. ο. χ. τϑοθηβθηϑ 
ἨΟΠΊΪΠ8, 4Ὲ1}}18 ΟΥ̓ 8601, ΡΥ86-- 
οἱρπο Οὐπηῖοὶ, ρᾶγοοϑ. ποιηῖπ 
1108 δἂ0ὺ ΒΟ 108 1πΠ5]5ηῖπ 
Οὐμ 111 Ππ ΠΠ Θγ ἢ Δ4Ί]ΟΟΙΕ σκε- 
Φὸς οἱ κνιπός. Νεῆπο δ] 1π- 
46, πιὸ ἡπάϊοο, δαπί ὀχρὶα- 
πη, «π|ὸα ΟΥαηΐον νοοᾶ- 
Ραΐ, σκέφης μεςοὶ «ἔχοι ἀριᾷ 



ς: ΨΥ 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. ΟῚ 

κέμβικας καὶ θοὸ σπνιφοὺς διαπείμεεν»ς" ὁ δὲ Φιλοκερδὴς εἰς τᾶν. 

τὸν ἥκει τῷ ἀνελευϑέρῳ " 

Τίορεπ. Ὁ. αὐ, 27. ἀυοχτι πη 
πιοπΐθπι 5018 ΡΟΓΟΟΡ 586 π1- 
μὶ νἱάοίασ Αἰ για. 1ῃἀ1- 
ἄθπλ ΟΥ̓ σκιφία 6] σκι- 
φεία, αιοά 1π δοεγολέδ Ἰοοο 
Ἰονίου «ὐοοίο, του ποηπάτι 
ἀΥθιίσου: Κιμιβία, σπυφία, μι- 

κρολογία " ἀπαιην 5. δηΐπὶ 4}1- 
4115. ΒΕ ΞΡΙΟΔΡῚ Ροϑ811, οομἤῃ- 
ἀἶδθ8 1, χα οοσγαρ 1, τι ἐγ 6-- 
Ῥευυμο. 80]οῖ., τὸ κυμβία, 
Φαθὺ5. ᾿ηϊευργοίαϊο σκυφέα 
ποι ἱπορίθ σοηνοηϊαξ, οἱ τὴν 
κικβίαν νοὶ κιμβειίῶν, τῆδ]ὸ 
ἰδθ ππῖϊ8. ᾿ἰΐοσᾶθ Ῥγομᾶ 
πγαϊαϊ! 6. ̓1|}118 ΟΥΤΟΥῚ8 ΘΠ 
ΔΡΒΟΪν. ΠΧΡΟΡΙΔΠΣῸΣΓ,, ἃ 
ϑωϊάαην οαάς πὶ ΟΡΘΥὰ ἤπινᾶγ 8 
Ἰιοοαῖ: πᾶ 4186 Τοχτιηίαν οἵ 
ΠΪΤῸ οουγρία, οἱ 80 ἴηρε- 
το μομπθ, πὶ φ!]ον, 1η- 
Ἰευροϊίαία, Κέμβεια, σφηκία, ἢ 
μελίσσια, ἢ μικρολογέο, απᾶπ-- 
0 οὐ πηδηλ ΟΥ̓ Πα ]Οσ 6 8δ0ο]- 
Ῥὶεπΐ, δὶ ἰδὶὶ πιοάο οοηβὶ1- 
ἰτπ85: Κιαβε ἔκ, νο] Κιαβιπεία, 

σκι(ία. 7 μικρολογία, ἤ δια- 

σροφή" ὅ3εν καὶ πίμιβιξ ὃ λίαν 

“ικρολόγος περὲ χρήματα. Κιμ- 
βεία ϑΟΥΊΡΒΕΓῚ5. 8 κιμβικεία, 

1811 αὐχηοάιϊια τοΐοσε: {Ππ4 
ἃ πιμβὸς, κιωβεύειν, ΒοΟ ἃ 
κέμβιξ, κίμβικος ἀεβοθπα!: 
ἴπ Αὐἰϑίοτοϊς αιυϊάξην περὶ ᾿Αρ. 
καὶ Καπκι Ρ. 220. απδ 18 
“δά. κεν βείαν οοἰοηϊαηὶ, ,2ο-- 
κει Ἰπνοπὶὶ κικεβωείαν Ρ. 

τά, ἴὔπᾶρ νοσοὸ σφηκέα ργο- 
ΟΟΒΒΟΥΙηΐ, οὐ 16 8εάιϊδο 
τΤαδητι8. δι βατπδηίτιπι 7) μεελίσ- 
σία, ΠΟΠ ΕἸ ΟρογοϑπΠ 6Χ- 
Ἠεάΐϊτο, ἀπιηπιοάο 5 ΡρΡΟμ 8 

ῬΥΔΗΪ8. κνεπίω 9 

εἰκὸς γὰρ τὸν Φιλοκερδὴ καὶ σμικρο- 

σπερες ῬΥΛΠΊτ ΠῚ 40 11586. 111] σκη- 
Φίω, ἀείηάο εχ15, αὖ 160 65 
Ἰαβοπὶ ἐγ8}}1}, ΡΟ ΟΥδῖ8 1 
σζηπίο. ἈΒΟΥΑ ΟΥΨΒ, Ρευίΐο, 
ϑὶ 418... τῷϑᾷί πἰσ ΙοοῸ χοηθ- 
ἀπ αἰιαογαΐῖ, «Ἰϊαμλ νᾶμα 
ΠΟΥ 658118 δα κύβεϑρα νεὶ κύκε- 

βεϑρα οοπίπϑευ., ΝΆ πα 
διαϊοα Ἰηΐον σκηφέαν εἴ σπη- 

παν οϑὶ αἰ βου 0: ᾿πδῖρηῖ 
“ πεορλαπὲὶς αὰ θὰ γε δυηΐ 
γοῦρὰ ΟΒγόμΟβ:. Ρ- ὡἀὃ. Β. 
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ Χιρύνῳ τούτῳ 

ϑανατικὸν, παὶ κνιπία παντὸς 

εἶδους " ἀποχί Ρχορίογοα 
νονέλε νθδνκα 6δο ᾿ἰἰροηεπ5 ἴεοῖ, 
ἱππὶ ᾳποά Οοάά. 101 5ου 10 61-- 
ΑἹ 1ῃ 1810 ποι ηδ ναγϊοίαϊοπι 
οἷατο ἀεδισποηί ; πᾶπι ψοϊιξ 
ἃ κνιπὸς, ἀποά Ζηγηιοίοςτεδ 
Παροὶ ν. Φειδωλὸς, 1ῃ. οὐϊι]ο- 
πϑηὶ ἀοἤαχῖι ἐκ ἢ θρὶ δ. Π16Π7- 

δἷο ἃ σκνιπὸς 

γ6] σκνηπὸς ΒαΥΌΟΥΪΠΠ58. ΠΠΌῈΓ 
σκνηπία, ῬαΙγ ΒΟ ητι8 ἃ σπή- 
πὸς σκηπία Ῥτδοίοσιιηξ : ἰπὴ 

τὰ Ὑ1ΓΙ8 δύ μα 118, 1σϑΐ 51- 
δ οαῖοηθπι ἃ0 Η ἰδίου! Ἀ11- 
50011ὰ ἀϊατολβδεμξ ΧΎΤΙ. Ρ. 520. 
ἑπορία οηηηῖδ βρεοῖεῖ,, παῖϊν 
ἰαϊλιοπ νοοῖ5 Ροϊθβδἕαϑ. δἴᾳαδ 
ἐποπηαθτία πὸ ἔπευαμΐ 
Ρογβρεοίδ. 6 “αο. Θοαγο, 

οαΐ Ρεγραιχ  Πὰπὶ δὲ, ηποά 
ἀο]ολτι5, ἴασοο: Ὄι (απ- 
σέ τὰ 6], Μ, εἰ 1. στ. δο- 
οομέτ5 νιῖϊο ἀεοερῖμβ, 4πππὰ 
Κνέπια ΤΟΡΕΓΙΒ56.., ἰογηηατα 
γνΟΟΪ8. Ἰητϊπιδιίϊαπλ ἀΐαιιθ. 4Ὁ- 
Βουγοπίοιη κνέπιον οἰπηχιῖ. 
ΠΙᾺ ρῥνυδβίοσεα ποίΐδίιι πὸπ 
1παἀσπιη, πνιπίαν 8 7)7|69- 
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᾽ Ν , ΕῚ ς Ν ᾽ , 

Χρ. Αλλῶ σὲ Ὑ ὁ Ζευς ἐξολέσειεν, κοτνοῦ φεφονῳ 

“- 3 

λόγον εἶναι. εἶτ οὖν ρμμβη 

γώσας, παιγνεοδῶς διττολογεῖτοι 

δὲ τῷ Κωμεκῷ πολλαχοῦ δοὰ .ογ εν 

ν. 592 ᾿Αλλὰ σέ γ᾽ ὃ Ζεὺς} 

Οιὐμῖμη ((. σοηβοηδιι8., τ, 
{πᾶ ἃ Εἰ]. βιυιῃιβουη, 50}1- 
Ῥιίπν απ ΚΘ ΠΟΘ, 8 π16 ἦπ- 
οί ναν  : οἴδὶ, οὐ αἷ) “ώο᾽, 
᾿Αλλὰ γέ σ᾽ ὁ Ζεὺς εἴο. δὶ 
Β6ΟΌΪ 8δυπὶ λδ, “μμία εἰ 
Ογαξατιαίον, (αἸβο ββοῦληϊ, γᾶ 
0 {ἀἴϑ88. πο} δὅθο 'πὰρηᾶ 
νι ἀοαίαν, {018 ἴανεσῖὶ (Ο. 
10. Τρ ν1τι5, ράστιμι Πἰαποΐ, 
αἰ 411 ΙΔ650 τηοίγο ριθμο- 
Ὡρὴ Οαιϊβουξ, Αλλά γ᾽ ὃ 
Ζεὺς εἴο. Ιάδιη τοοίϊπ5. ἐξο- 
λέσειεν Δῆχο ν, 4πο4 ἀατι 
ἴὰν 4. αἰϑόββεὶ, Ἰπγὸ 1ηθγ1- 
ἴο νϑιύϑιιθ συ [1 ΑἸέδέεγι5 ἀα-- 
ἀἸϊάεγαὶ. Πὶο νοῦο, ποῖ 56- 
οὐ δ ν. 8586. Ο. 9. τπι|- 
ἀσπὶ οβίεηϊαί, κοτένῳ φςεφάνῳ" 
αποά ἐσὺ βᾶπθ ἔπιβίνα ΠΟΡῚ 
πο Ραίο: απ δι αἰταὰ 
ΡΥΔΘΙΟΣ. Θ᾽ 5] 01 ἸΘο ΟΠ θη 
ΒΡΟΟΙ4556 σΟΠΒΟ πἀπ|5 οϑὲ 80}ο- 
ἐλαϑίθβ, τὐϑὶ ὀαΥυΙ τοὺς ἀπει- 
φοτέρους, ὨΔΟΠΘΠ8 ΘΧ ἴρ80 
«ριδίορηανιο 8115. ΘΟΙΠΒΙ ΓΘ 
) τοιοῦτον ΛΈΝΕ 

σθαι Ξέφανον, ἀλλ᾽ ἐκ κοτίνου 

σέφοινον "1116 απ! ἀοη Ουδουν 
110, ΠΪσὶ γἹ ἀΐοι!α γΡο ϑι15 [α- 
ἼΝΡΗΝΕ 80 56 ηδι νασπα, [4]101} 
ταῦ! ατι6 ΟΠ .111}}15. [τὶ εὐξναμνεν 
Πἰ8. ΘΧ 1556 ΒΟΥ ΡΤ αγη τη8-- 
Ὠϊοβίο ρυοα 1. Νοία βιιμ!, οἵ 
1 τὐϑῇ Πρ φαοηῖὶ πότενον ἰναί- 

ρεῖσϑαι, κοτένῳ σεζανοῦσϑαι αἱ 

411 κότινον «ἐφανον ΑἸ ΧΟΥΙΓ, 6Χ 

κότινον τὸν 

ςεφανώσας. 

Τὸ δὲ ποτένου σεφανῳ ςεἰα- 
ἔϑος κεῖσαι γεὰο καὶ γωτέρω. 

πὶ γέλωτι. 

ψοίονθτι8 βα] ἔοπι, πὸ ἴοπηε- 
ΤῸ αι! βαιά ΤΟΡΟΥ δῖαν; οἱ 
ἸΔΙΑΙ ΠΟ ἰσΏΟΡΟΙ 10 (76 0-π 
Ροη. ΙΧ, 1. Ἰεςὶ: ἀφ᾽ οὗ καὶ 
τοὺς νικῶντας ἐν ἄϑλοις τὸν κό- 
τόνον σέφανον ἀναδοῦσιν οἱ τῶν 
οὐγώνων ἐπόπται. ἘΕἶαοο αιϊα 
“Ῥαβοἠαίμεην Οοτοη. νι. Ρ. 
4ἀρά. μ]ᾶηο Τρογαηΐ, Ἰπδηθ με 
ΟΡΟΡἂπι ἰμϑιιηδιῖ ἀΥσαθηθ 0 
Θολοταϑίει. Ἰοηΐϊααα Ῥγὶπ- 
ΟἸΡΙο νευδιιβ δἀβουιρίθπη) [8-- 
Βεῖ 1Ι͂άἄοθμὰ Πρεγ: Τοῦτο παίζων 
«ς , 

9 Χρεμῦυλος λέγει. 
» 

ρλαπε, φπαοιηδάἀπηοά πηι ΔΒ 1π-- 
ΤΕΥΊΟΤΙθτι5 δ ,4 {118 ραγϑίπιο-- 
γιέαπιυ, αἰϊΐοῦ.. αἰ τἰδὲι ν1}]-- 
δι βο]εῖ ῬχῸ σανιδία ΤΕΥ ΤΣ 
ΠΟΟΘΒΒΑΥ ΔΥΠΤΩ ἃ0 ρΘ ΠΥ ἃ Ρο- 
Ὧἰ, ααασμπάο ὨΠὨ Γι] Δ Πη0- 
ΠδΥ]Δ8 ΒΡΘοΙ65, τί 16 1ο- 
4ασηΐαν, ποὴ Π8] ρΆΓΟΘ 5111-- 
οἰἴσαθθ. ΡΥΦΘΡΟΥΙ ΘΟμ θα αίν 6 
Ῥοβδαπί. ἴτε δυίεδηι κεμβείαν 
αἱ σκνειαν ἃαϊ σκι(έαν 781 

απο σορα]αία να ιπι8, 510 
πίμβικος οἱ σκνιφοὺς, 18 6.18} 

ῬΓΤΌΧΙΠΙΙ ρἷαπθ σΟΠΟΥΒ, ΠΟΙ] 
501π|5 ΠΡ Υ ΔΊΟΥ ποϑίου δά )πη- 
χιὶ, βοά οἱ “ραβδί δὰ Μρὲ- 
ϑέδ. ἜΠ.ν. ΝΟ. αν Ὁ αν δὲ} 8.: 
πέμβικες (λέγονται ) καὶ κυμτε- 

παὶ γνείρωνες καὶ σπνι- 
ποὶ οἱ μικρὸ προϊέμενοι καὶ 
διδόντες. ΤΟΥ πὴ] 1 ΠῚ ἃ-- 
114 τ15,. Τ|01 γνέζωνως ῖο π1θ- 

νοπρέσαε 
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Ηε. τὸ γοὶρ ἀντιλέγειν τολμᾶν ὑμᾶς, ὡς οὐ “πάντ᾽ 

ἔς ἀγαϑ᾽ ὑμῖν 

ΡΝ Ἄλλα σέ γ᾽ ὁ Ζεύς. Τοῦτο εἴρηκεν ὃ Χρεμύλος 
θι ἐπισομισαεὶ ς παρὰ τῆς "Πημφ, καὶ μὴ δυνάμενος ἀντελέγειν 
εἰς κατάραν τὸν λόγον ἔτρεψε. ὃ 

δ05. Τὸ γὰρ ἀντιλέγειν. Ὅτε σχῆμα κεῖται καινὸν ἔλλει- 

ππούαΐοβ εἱ σκνιποὺς ΝΕ] σκνι- 

Φοὺς αν ἀπὰἃ Οὐ ρὶπο ἀἰκοτο 
μομάογο; 4ὸ ἀη6, 8ὶ αυἹὰ 
ἐδ ἴῃ. ποία! οπθιι5. ὝοΥΡο- 
Ταιν ὀχ ατ Θ η (15 Πρ πηι, Π]1-- 
11} ο586 νενῖθ5 δχϊδίιιο. Τν1- 
ΟΥΘ8. ὑίηδο νοσοβ τη “ΖΖμεέατ- 
οἤο,, εἰδὶ αἰίοσὰπι τηθ πα ἀ6- 
ξονι 580, ΤΟΡΟΥΙΣῚ ΡΟ ον δῖ: 
πᾶ απο ΕΣ ἔα Ὁ: 652. 
Ο. Ἰεσία, 
καὶ μιεγαλοπρεπῆ» καὶ χαρισε- 

κῦν κέμβικα καὶ κύμινον προς- 
ἀγορεύων, πιπϊαπάιπ) οϑὲ ἴῃ 

κυμεινοπρίσην" Οὐ] 8 δι1ρ6118- 

Το η158, π (6 πι8ι ἔγοαποη- 
Αἰββίπηο ἀἸοδη, Ταΐΐο 5ροῃΐα 
Ῥαϊοῖ; ατππιη] 6 ΘΟΠΙΓΆΤΊΟ Π1]-- 

14 ἀείον, 4τ|86 ἰ8]0 1 5195}1-- 
Ποδηαὶ νὴ κυμιένῳ ῬΕΥ 86 80- 
1: νιπάϊοεῖ: ἃ] πα εδὲ, απο 
ΘΟ 115. 1 ὉΠ. ΠῚ ΨΟΟΙΡτ5 
Ῥγοαμΐ κυκονοκέμ βεξ Ορβοννα- 
ἰπ5 ἂὴ Αἰ μοίαίλίο αὰ Οά. Ῥ. 
Ῥ.- ι828. Ηοο απδπάοασαϊάεπι 
«Ὁ Πγασπιο ΠῚ {ποτγαΐ ἀπὶτη-- 
Δανουϑιπι, ἢ 7] σἱχ ροϊαϊξ, 
41 ἱΡ Πηᾶσηῖϊ5 ἸΔΡογοίου 
1η Ομεηὲ 5εοίογ. Αγρυὰ 226-- 
γηοέγζι, περὶ Ἕρμι. δι 1.67. 
ἴη ϑορλγοιιθ ΡΥῸ κύμεινον ἔσπει- 
ρὲ σονγϊσοηάτιη 6556 κύμινον 
ἐπρισε. απ! αν 18. ΨΟΓΟΒ1- 
Τα ἢ] πτυ ὙἹ θα 1, ΤΠ] ΠΟΓΘ 
ἐἀποῖα εἰ βδεσηΐϊπ5. δ ἤν ηι, 
ῬΧΟΡῈ πιθοῦ, ποι Ἰδοίϊο- 

Ἂ "}ὰ 
7 τὸν ευήχπανονς 

πὶ γεϑοορίαθ οο]ουομπὶ σομποὶ- 
Ἰϊαγτι “ηαύνγ., τι ἴθ Αἀδσ. 
Οἰμηεέηιεην 567 670. (18 ΨΕΙῸ 
οὐϑάαϊ δυο η]1 δηλ 1}1}π|η1, 1η8- 
51 ΒΡΙΥ 1 τι5. ΤΟ Θοπ Π4155] π|86-- 
46 νοηδθ ΡῬοδίαμι, 115 {π|586 
ἸΔΟΥ͂ θι18, 1 4105 ΘΟ ν]ΟΙ η΄ 
κίμβικος απαὐγαγοῖ ὁ [ππ|}118 
απ {{{π|1 δα! 0 ψϑ1 γ10-- 
ἴδηι] ἱΠΡΥΟδδι Χοπορλαποξ 
ΟοΙορΠπομῖτ5, ἰοϑίθ ϑολοζία-: 
δέ6 "ΑτἸδίοριι. δὰ Εἶρ. ν. θοῦ. 
146 ΟΡΡΓΟΡΥ τι, π νἃ- 
ΠῸΠῚ {π|8886 Ραΐεβ, τοροίοῦθ 
μὸη ἀεβριίανγιί, βογατάδοϑατιο 
νἱΐαο ἀοοιπηθ η}18 σΟΠΡΤ ΟΡΑΓ6 
Ολαπιαρίθομ, ἐν τῷ περὲ Σεμω- 
νέδου, αὐ ΘΟ]ΠΡῚ ροΐοβϑι εχ 
«Πἐλεγ. κιν. 650. Ὁ. Ὄ»-. 
τως δὲ ἣν ὡς «ληϑὼῶς κίμβιξ ὅ 
Σεμωνίδης καὶ αἰσχροκερδὴς,. ὡς 

Χακμοιλέων (βησί. 

οι Ἐπιτομηϑεὶς 1 ΑἸεοέογιι5 
4 οΥὐδῆϊ 811 Ὀγ1: “Ζέροίζε 5 
ἐπισομισϑείς" τἴααιια γοβιιίπι 
οομίνα ΡυΊΟΤο8 Πα, πθὸ 618- 
βοηίϊο ; Ππδη 8 ] ΠΊΘΠ. Πἢ 
Τουτὶ αἰΓδ 6. ΤῊ1|}}15. 11 
νον θ 18. ῬΥΟΠΐβοιιο δαορ 5. Ὁ 
ΒΌΡΡΑΥΙ, λοιδορεῖν, ἀἠνοροι: 

ἀπολογεῖσϑαι .» ἀπολογέζεσϑαι" 
80 ἐπισορείζεεν ρΡουροίτιδθ οοη- 
δι θ  αἀ1118. διιοί ον αἴθοπι 8- 
μοι: νι. «“ζ»η,δίορλ. Εσα, Υ. 
841. εἰ διωξοεν. 'Γ 65. 

Ν 
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Διοὶ τὴν πενίαν; Χρ. παρὸ τῆς Ἑκάτης ἔξεςιν τοῦτο 
πυθέσθαι, 

ΕἾγε τὸ πλουτεῖν, εἶτε τὸ πεινῆν βέλτιον" φησὶ γορ 

οὗτή, 595 

πτικὸν ἐνταῦϑα τόδε" τὸ γάρ λέγειν τολμᾷν ὑμᾶς, ὡς οὐ πάντ᾽ 
ἐςὶ τὠγαϑ᾽ ὑμῖν, διὰ τὴν πενίαν" λείπεν “γοὰρ φανερῶς ἐνταῦϑα 
ἐγνοιά τις ἐπε ἐρέω τοιοιύτη » σές ἂν ἰπούων ἀνάσχοιτο, ἦ, πὼς οὐκ 
ΕἸ φορτικὸν, ἢ, πὼς οὐκ ἀντιλέγοιτο, ῆ τοιοῦτόν τι ἵνα λέγῃ ἡ 
Τ]εν ἐο: ὅτι. τὸ γὰρ τολμεῷν ὑμιῶς λέγειν, ὡς οὐ δι ἐμὲ υμεῖν τοὶ 

ἀγαϑοὶ, πῶς ἂν εἰὴ Φορητὸν ἀκούεσθαι: καὶ σημεέωσαι τὸ Ξονοῦς 

σὸν εἴδὸς τῆς ἐλλείψεως ἐνδεικτικὸν ὃν ϑυμικοῦ ἤϑους,. 02 καὶ 

ἐγκοπτο μένης τῆς, τελείοις φράσεως δοιὰ τὸ πολὺ τῆς ὀργῆς. πΠΑλι. 

λως. 6 αὕτη ἡ κατασκευὴ πρὸς τὸν τοῦ Χρεμύλον λόγον ἐςὶν, 

ν. δορά. Διὼ τὴν πενίαν) ἔὅ,“ Καὶ] Αρίΐπ5 οοπνθηϊαῖ 
Οποιπδαπιοάμιη 1π Π 50Π0}}18. ὡς, 4πᾶ6 ραγίϊοιιϊδα πο τᾶ-- 
δὰ ΝΡ. ν. 207. ΠῚ ρεῦϑὶ- τὸ 11 ψϑίουιθιιβ ᾿πΘμ Δ 18 
111}18. οδὲ ΟΥ̓] 018 [ὉΤΠ͵18,. Ρου μια πίῃγ. 
1ϊὰ 1ὸ οἰϊαπι ἴθ Ο. Ὁ, 6όὅ Αὕτη ἡ κ. οἷς. Ηδες 
δοῃίθηΐϊα ρου Ποία : Οὐ μω- 4. 1]. ποὰ πηᾶσηὶ ὈγΘΙ 
ρόν΄ ἐσε ; Τηδ αἰ 1558 ΠΊΔΥ σ᾽ τη οἰΐδ ὁ6-- 

ν. δ9ρ6 Φησὶ γὰρ αὕτη ἡ οπραὶ Ο. 1)᾽. 804 δ]]απαπίο 
Μομάοβεο Ο. 9) ῸΟ. εὐ γϑοηὶ- ἀοργάνδιῖον, ΒΙ 1η 18[ἃ γουΡρα 

ἱεηίς νουϑ: ᾧασὲ (πὸ 46- ἀοϑμοη8: γ 7 ἀντελογέαι τς 
βοειρεοι θ΄ ἀοὐ! 1588 Οἰαΐρα δ δον ξός, ἄοντους: τχδε σους θξο 
ΒΡΊΘΟΡΙ8.. δαροδίζπμι οϑὲ λέ- ἀρ νι ἡ ϑω ΝΗ 
γουσι) γὰρ αὐτῇ " ἰδπαθδηι ο- ἀμ ΩΝ ΩΣ νουμεηνείν ] νη 
ται  ἠ15 551. ΠΟ τ ατα ησ μῈ- ὙΟΘΑΥΕΙ ΘΙΠΟΟΤΑΙΙ, ΡΥ ΏΡΕΡΕ [ᾳ, 
οἷο με επ| νο]υθϑοῖ, φασὲ Ἰοοίομοιι, αιαμι «“ γαοίπειδ, 
γὰρ ἜΝ ἔχοντας προσάγειν αὖ- ΟΘἴΟΥῚ5 ΒΟΘΟΓΤΆ]τ8 ΘΙ. Πὶ, 48 ΠΣ 
σῇ οοποϊηπανὶ ἰᾶπιοη ἱπάς ΡΣ ογᾶΐ, 504 Π  ΠΠ}1τ|5, ΠπὰπῸ 

Ῥοΐεβί, 4π8ο ποὴ ἱποοπιπιο- ἴῃ το ππ ἱπίουρο]ανίῃ: κα 

ἄο οδάαδϊ, (8115 Ἰἰδεοδο: φησὲ τὰ δὲ μομλοημένν «οἱ πλούσιοι, 
γὰρ, ὐτῇ (νο] αὐτῇ ) Τοὺς μὲν δεῖπνον ἑσπέρας ὡς ϑυσίαν τῇ 

ἔχοντας οἷο. ἔθτάδηῃ, Ἕκατης ] ἘΎΤΗ, προσογοντε δε ον τοῖς ἄνω 
ὌΝ Πυϑέσϑαι μαϑεῖν" ὁδοις ἐτήγουν, οἱ δὲ πένητες οἰο. 

ἀπϑπη ἱπιογργοϊαϊἰοποπι ,δωἐ-. [860 ΠΙροΣ ΣΧ. ἀπέίψαυ ὁ041- 
αἰα8 ϑθπαῖπᾶο Ἰεοι!ο ἢ 8 νίος 986. ἀδργοιηΐα ἴογομί, αποά 
δαρροδαϊί; ὠπὸ ταύτης ἐσὶ αα- ΙΝ ογοαιάογῖπλ, ψ6] 510 ἰὰ-- 
δεῖν. Π6 ἢ μοβίρομποπάα ἀπ ΟΟΥΘΠΙ, 
ΕΣ. ἐν ΟΝ 1)οοίὰ Βομῃληῖβ οϑὲ, εἰ ργο- 
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"Τοὺς μὲν ἔχοντας καὶ πλουτουντας, δεῖπνον κατὰ μῆν᾽ 
οποπέμπειν, 

Τοὺς δὲ πένητας τῶν ἀνθρώπων ορπάζειν πρὶν κα 
ταϑεῖναι, 

ὥσπερ τῆς Πρ ον αὐτῷ λεγούσης, ὅτι οὐ δεῖ ᾿ δυσχεραένειν πρὸς 
διδὸν «γὰρ τὸ τολμεῆν ὑμῶς ἀντιλέγειν ἐμοὶ 

ἡ γὸρ αἰντελογία 
ἄκοντας ὦ3η. 

τοὺς ἐμοὺς λόγους" 

ες οὐ πάντ ἐσὲ ταγαϑεὲ ὑμῖν διὰ τὴν πενίαν" 
ὑμῶν. εἰς τούτους ὑμιῶς τοὺς ἀσεβεῖς λόγους καὶ 

τ ᾿᾽ , ᾿ ι ᾿ , 

σεν" ἀσεβὲς γάρ ἐς! τὸ λέγειν τὸν Δία Φειδωλὸν, καὶ τὼ τούτῳ 
΄ ’ Ἄ 

ἑποίιενώ. 
᾿ 

δὺὸ4ά. Παρὰ τῆς Ἕρκατης ἕξεσι. 1 Τὴν Ἑκάτην ἐν ταῖς τριόδοις 
ἐτίμων τοπολαιὸν, διὰ τὸ τὴν ἃ 

θά κατὰ δὲ νδυμηνίαν οἱ ελδύσιι ἔπεμπον Ἑκαώτην καλεῖσϑαε. 

ν. Ὁ θ Κατὰ ἥν, ἀποπέρ- “ ᾿ 
πεν} ἴμ. πιοίν ἢ Ὃχ- 
Υιῖ ἰοοίο ὦ “πὲ. 

ὩΣ ΟΡ ὟΝ τΡουμα το - 
718). 4018 9- 
δέδῖοΣ 50... νοῦν 0 
ἄγειν. Μαρΐοι Ὁ Ἢ 
ἐείτ5 αἰὸ τυ θύοι ἘΥΟ γ0}} 
7581: προσάξειν, ΕΧΙΒ[1 185 
δεγίθ ἐόπιρι8 πεέπιγεπν ἀϊὸ 
ἔοπϑο τρέϊπ5 : απο δ88η8 

ΊχῸ πᾶ ΧΙ ΠΊΟ ΠῸΠ ἴδοι] 6 σοη-- 
ΟΘΒΒΘΡΊ., τὖ 1 ΒΠΡΘΙ 8118 5 
Ταΐϊοπμθ5. οἰϊαια πὸπ ἀπ] 01, 
4αϊη προσάγειν Ἰηγοοίαη 51} 
ῬΕΙ͂ ΕΥΤΟΥῸ πὶ ᾿ΙΌΤΑΥῚΣ 1π 10- 

ἘΠῚ 5ΟΥ Π]8 36 ΒΟΥΙρίαγδθ, ΕἸ. 
4π81}} βθαπαπίῃν ϑεπεώ. “αμη-- 
ζ{α, (Οἰφέδη 8 οἱ Κιιδέο)ιδ, 6Χ- 
ῬΓ͵ΓΟΒ51} ἀπ ἀδουηαιι6. Θ᾿ π|Π1, 

Π8πηὶ ΔΙΘ.5., π1}}}} νὰν ]δηΐ, προς 
πέμπειν " ἀπο πιϑῖτο αι! ἄθμ, 
ϑεὲ Δ ποῖ βοηϑιὶ ΘΟΠΘΥΠΟΥΘ 
ἐδηβεὶ δορέίογα, δἴαπο δοο 

ΒΟΥ ΠΡΟπ ἀπηι δ556 Ροΐπιβ, κὰ- 
το μὴν ἀποπέμπειν" ΠΪᾺ1 νο- 

τίμβ: ἰθοῖσοο, απία διρέααϑ 

ὑτὴν “Σελήνην, καὶ Αρτ ἐμεδα, καὶ 

ἢος ἴρδατι τῷ Ἕκατην οομῇτ- 
τηδί. νοὶ]πὲ ΟρΡοΥ 1551} 01Π} 
δάβοινι: ἀπρ06. ἀἰσαμ Ργ0- 
ΡΥ γδίϊομθ θῸπ ἰη1π|π} (έ-- 
ρξιν, ἐκφέρειν δεῖπνον τῇ Ἑκά. 
τῇ. ϑ ΘΓ) οἰΐϊδηὰ πέμπειν, «δ 
αὰο πόσα Ρ]ΌΡΙΡιι5. Ἐχροϑιιῖ 
1 ἜΣ Ἦν 4. 1. }ν 590, 
Βιοαῖ δαΐοπὶ ῬΟΓάπ4πὶ δρίοα 
ῬοΟμΙΐῸΓ ὠπὸόπέριπειν, βοϊοθαῖ 
ἐπίπι 114 Ηδοαίδθ 1ηβίσγ ποία 
σοοπᾶ ἴὈγ 5 Οἰἴοσυ, ἴσιο ἴῃ 
ἀνα ΠΙΪΙ11., 510 σοηΐνα 
προπέμπειν αἰνογδαθ αἰΠ10 115 
ἴῃ Ἰιᾶάπο Ἰοσι!!οη θη ΠῊ}1Ὸ 
1040 ᾳαδάγαί. ϑηρτὰ δὲῖ- 
πνον δου ρίαν τπ Ὁ, Ὁ Ὁ, ἐξ 
ὠῶν καὶ τηροῦ (τυροῦ) τῆγο- 
γεκκοῦ" ὨὮΙ81 ΠΙ6 ᾿Π6γ86 [4]- 
Τιπξ ρῬοβίγοιηδο νοοὶβΒ. Ονγα 

15 Γ τ 1 18 οἱ Ποοαΐο5. 88- 
ΟΥ8. Δα] ΡΟΥῚ νυϊφαίτηι εβι: 

ΘΠ 6 ΠῚ τ|511}} 811 σα50ι185 ἔνῖ- 
ΧῸΒ ὈΓδΔΟΒ ΠΟΥ, ΠΘΒΟἾΤ 6. 116 
Ργοδίθου. Ἰλεῖπάο, Τοὺς δὲ 
πένητας} ἐκ τῶν ἑερῶν οἱ πτῶας« 

χοὶ ἔζων. Πρὶν προτοῦ. 

Ν 2 
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᾿Αλλὸ φϑείρου. καὶ μὴ γούζῃς 

δεῖπνον ἑσπέρας, ὡς ϑυσίαν τῇ Ἐκ ιῚ ἐν ταῖς τριόδοις" οἱ δὲ πέ- 

γητες ἤρχοντο πεινῶντες. καὶ ἤσϑιεον «αὐτῶν καὶ ΘΙ ὅτι ἡ 

“Ἑκάτη ἔφαγεν αὐτά. λέ ἐχὲ οὖν, παρὸ τῆς Ἑκάτης μοαίϑωμιεν τῆς 

ἐπι μεένης τί καιλιὸν, πενία, 7 πλοῦτος" αὕτη γὰρ ἐπίσαται, τίνες 

παρέχουσιν αὐτῇ δεῖπνα. ᾽Αλλως. 05 ἔϑος ἦν ἄρτους καὶ ἀλλά 

τινα κατὸ μῆνα τιϑέναι τῇ Ἑκάτη τοὺς πλουσίους» λα μιβάνειν δ᾽ 

ἐξ αὐτῶν τοὺς πένητας" ἀπὸ τῶν ἱερῶν γαρ οἵ πτωχοὲ ζῶσιν. 

δοὃ ᾿Αλλὰ φϑείρου καὶ μὴ γρύζης. ἜἜκϑεσις τῆς διπλῆς 
ἐκ κώλων δμοΐων αἀἰνοιπαιεσεκῶν κοι, ὧν τὸ πρῶτον δίμετρον ἀκατι- 
Χηκτον, τὸ δεύτερον μιονόμεετρον. ακατάληητον», τὸ γ' ὁμοιον τῷ 
πρώτῳ, τὸ δ΄, καὶ τὸ πέμπτον ὅμοιαι, τὸ ς΄ ὅμοιον τῷ δευτέρῳ, 
τὸ 60 ἕβδομον ὅ ὁμιοίον τῷ ὦ, τὸ ἡ ὅμοιον τῷ δευτέρῳ, τὸ ἔννωτον 
ὅμοιον τῷ ὑξν πὸ 
πρώτῳ, τὸ εβ' 

τὸ ιἤ, τὸ ,9' 

ἕκατον ὅμοιον τῷ δευτέρῳ, τὰ κα ὅμοιον τῷ 

δίμοιον τῷ β, τὸ γ΄, τὸ ιδ΄, τὸ ιἐ, τὸ ιε΄, τὸ “α΄, 

δ μκοία τῷ πρώτῳ, ἤτοι δίμέτρα ἀκαταληκτα τὸ κ' 

ν. δ9ο8 Μὴ γρύφ,] Οοη- 
ἘΘΡΙ, Βᾳἀ. 1 οάϊος ἰᾶ- 
τοι 1) Ὁ. μῆ γρύςειν " σαοά 

4αιάοη, ῬΡδοβου ἢ 81 ρ]ὰ- 
765 ΠΟ ΡΥδηὰ6. ψοΐίεσεβ δο- 
οεάδμΐ, 6δο πλϊπι8 δβϑὶ 5ρ6γ- 
ποηάππι, 41π|18 ΓἰΠηἸνὸ8 Αὐ- 
ὍΣ ρῇὸ ἱπηροχαίνι8, δαΐ 
ΘῈ) ΟἾ1ν15. δου 106 Ρο- 
851{15 διηδηΐ: πράτ 1}}1 ἴδη- 
ἴπιη, 864. εἱ 1)οῦ885 δίατιθ 
Ἰοηθ5, εἰ 1η τπίτοσας Τ,οχι- 
οο ογίι5 ἀοσοθιῖ δὰ ἰττὰ]Ὸ 
᾿Απαρέμφατα ἀντὲ προσταπτε- 
κῶν. Μιὰ. "ί. διορλαιυὶ ΔὨϊτα. 
ἴθ ΤΩ}. ἀ6 Ὠ1ϊα]. Ῥ. 46. 47. 
Τη6 ΡῸΥ Ἰ5ποῦρδηΐϊη ΠΠΡΓᾶ- 
ΤΊΟΤτπ 880ρ6. Ομ Ια, αἵ 
δἰγιιοίτιγα ΤΆΓΟΥ ἃ στ! σὩΊ ΠΟΥ 6 
Ἰοοο εἰΐ ἀε)οοία, αἰιοὰ ρεγ- 
Βοπ8 κο. ΟἸγογιοι 5. ΟὈδ6τ-- 
γαὶ δὰ ..γγίαη. ᾽Α. ᾿Α. ΝΡ. 
Ρ. 210. πα. 00. Ααάπι 1η-- 

͵ 

[εν ψεύβιιβ: καὶ μὴ φϑέγκε- 
σϑαι δὴ ὡς (ρΡτο ἀμπαβριι8 1515 
ψΟΟΪ 15 ἥσανὰ ογαΐῖ, 418}18 
ἔεγο δά πάρα ο υονς μτθι ϑηλα- 
δὴ Δάβμιθευι 580] ει, ρᾶι]οὸ 1.- 
ἰττοαΐϊ8 ἰογμηαία,, 4πᾶπὶ νο- 
ΤΕΟΥ,, πὶ τοοῖς βδ᾽ηὶ δάβεοι- 
κου χοῖρος ποσῶς" νἱά. δά 

. 455. Φϑεέρου) ἀφανέσϑητις 
κ᾿ ὐβέο ΒΟΥΙΙΟΥΙΡτ5 ἀφανεσϑῇ- 

γνοΐέ ΠΟ 5011Π] οϑὲ θρΩ6806-- 
70, ἐηπίογίσο, 504 οἱ ἐπ πια- 

ἔαην γεπν αὦὶ76. 

Ῥυϊοιαΐοῃι Ἰοαιιοπάϊ βϑοΐδηἑβ 

πέμπειν εἶπνον τῇ Εκώτῃ" σ0π- 

τὰ, 51 πο Ρ]ᾶπο ΨΙΠΟΒΙ1ΠῈ, 

αἱ Ἰαπρυϊάιιη οονίς. οἱ 1η|- 
σοίπιη, δεῖπνον τῇ Βκάτῃ προς- 
ἄγοντα ἐπὶ ταῖς τριδδοις τι- 
ϑίναι- 
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Ἔτ; μηδ᾽ ὁτιοῦν" 

ϑμοίον τῷ β΄. οἰνοιπιαιςιεκῆ βάσις, τοι μιονόμιετρον » ὃ καὶ παράτἕο 

λευτον ὀνομιώζεται" τὸ κά, 

Καὲ τῆς πενέας" ἐλ στββεῖν: 

δίμετρον καταληκτιπκὸν εἰς συλλαβὴν, ἥτοι ἑφϑημιιμιερὲς, ὅμοιον 

τῷ Κρατένον ἐν ᾿Ὀδυσσεῦσιν, 

67 Σιγὰν νῦν ἅπας ἔχε, σιγον, 
Καὶ πάντα λόγον τάχα πεύσῃ. 

Ἡμῖν δ᾽ ᾿Ιϑάκη πατρίς ἐς. 

Πλέομεν δ᾽ ἅμ᾽ Ὀϑυσσέι ϑείῳ. 

"αλεῖτ “, δὲ παροιμοιακὸν, ὡς ᾿Ἡφαισίων Φησὶ, δι τὸ παροιμείας, 
» τινὸς ἐν τούτῳ τῷ μέτρῳ εἶνοι " 

βίαι 
, 

ἐπικαὶ,. καὶ ἰωμβικαὲς καὶ 

οὐκ εἰκότως δὲ" εἰσὶ γὸρ ἀρϑον 

οὐ τούτου μένου τοῦ μέτρου: 

ἙἘζα 209 διπλαῖ, ἡ μὲν ἐν ἀρχῇ τοῦ τελευταίον κώλου, ἡ δὲ 
Π Π ᾿ » 

κατὰ τὸ τέλος 
Η ͵ ὮΝ “᾽ 
αἰι(ῥοτερωῶι ἔξω νενευκυῖαε. 

598 Ἰζαὶ μὴ γρύζ!-.} Μὴ φϑέγγη. κυρίως δὲ γρύζειν ἐσὲ 
στὸ τοὺς μικροὺς χοίρους φωνὴν προΐεσϑαι- 

605 Ἔϑος ἣν] ΝΠ εκ δά- 
ψμοίαιίοπθ ἰοΐα Ῥυδϑίθυ. ᾿πιᾶθοὸ 
Ῥδιοι]α ἀδοογρϑιὶ ϑιμζααβ 1Π 
'Ἕκατην ἀξήπ δά καὶ λαώβά- 
γεν τον νὸν τοὺς πένητας. ΡΙα- 

Τιθιι5 1πά10115 οομϑίαίΐ, ποϑβίγα 
πη Ρ]αΐππη 801 10114, ἀᾶμπι 
4186 1116 ᾿Ρραι, 6586 Ρἰ6- 
μ]ο ἃ. 

606 Ἕβδομον ΕΣ ΧΘΙΏΡΙΙ οδι- 
δ ποίδπαμιη δὲ ἴῃ Α. 5071- 
ὈλΠ ἔνδομον. ἴῃ ΕἸ. ξἕυδοκεον. 
1π εἰϑάθαι ἐφϑημιμερὲς" 8ρ1- 
τἰΐϊαηι οουτοχὶς Οὐδίογιι. 

07 Σιγὰν εἰο.1 1)400 ἴπ- 
ἀΠοπὶ Εὰ. ἘΕῚ. ἀηξουμσιαϊαμς 
ΠΘΠ1: ἔχε σιγάν" κἀλεὔναι δὃ 
καὶ πωροαιμιωπὴν διὸ τὸ πολλὸς 
παρά νοις τούτῳ πεποιῆσϑαι τῷ 
μέτρῳ" ἄλλως. παροιμία ἐπὶ 
τῶν ὠκριβῶς εἰδότων τί, Καὶ 
πάντα Δ. εἴο. ΟἿΣ ΘΟΠΔΘΓΟΥΘ 

ἀοθεβαπΐ, 
ΔΙ16 185 

αἀβοογρίοβ νἱ 68, 

1η ον) 5., Οὐαΐιπὲ 
ψΕΓΒα5: 4 Π6. ΠΙ]ΠΊΠΊγ 
ἰάθη που νΈβ σα 1Π 
14. Α. σοιηρατοαΐ, δοίμγ απ 
111 }11}15. ΒΆΤΟΙμ4 6. Δ 1}}π8 π|0-- 
Ἰοβὶς Τογοῖ. Ῥυδοινογαὶ Δ 
δέον; 868 1ἴὰ, αὐ πιοάϊοϊπᾶ 
Ῥᾶγίθπι βάπδηι ἰγαχογιῦ: 81- 
γι] ΘΏΪΠῚ ΟἸ 5815 δϑὶ ΡῈ 
μΘ σ᾽ σϑητ πη Οὐαί εξ ν δ  ϑαϊιηι 
ῬΥΙΠλ1185:. ἴῃ 40 π τπθί ΠΏ 
Ἰαθογοῖ, ἀσοοπίπ πηπίαΐο 5071- 
μο, Σιγάν νῦν ἅπας οἷο. γ8- 
ἰϊοπϑιη γοάάοι ϑολοζέαςέοβ πὸ-- 
δίογ δά νι. ἀιά, ῬΊΙΟΥ διΐθη 
Δα αἰαὶ Β]ΟΥΘΗἾ1ΠῚ Ρ8}85 

ΠΜ1Β1| αἰππιά ἀοοεΐ, 4αδι αιοά 
βίαι "πὶ ψου 15 “Πορλαδδίϊοι δ, 

αιιθπὶ νιἄθ ρ. 20. 80 ομδν- 
γαΐογε ἴῃ Παο οατι58 οὔδισᾶς- 
τάχα Ρ. 28. ργοροπῖίαν: αἰϊθ- 
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᾽ : Ν Δ ΐ 

Ου γαΐρ “πείσεις. οὐδ ἥν πείσῃς, 

ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ . 

όοο 

Πε. Ω πόλις ἼΛργους, κλύεϑ᾽ οἷα λέγει; 
Χρ. Παύσωνα κολει τὸν ξύσσιτον, 

Πε, Τί πάϑω τλήμων; 

θοο Οὐδ᾽ ἣν πείσῃς.1] 68 Ἔν ὑπερβολῇ λέγει, ὅτε, κίἂν 
᾿ 3 «“ ε ω , 

φείσης, οὐχ ἕξεις ἡμᾶς πειϑομένους σοι" 

λεχϑείης, 

λιπεῖν. 

θοι 

τραγικεύεται. μετεέληπται δὲ 

Πολυνείκους λέγοντος" 

οὐδὲ ἐὸν πιϑανῶς δια- 
«ς Ὁ ᾿ Π Ὁ 

πείσεις ἡμὰς συνϑέσϑαι σοι, καὶ τὸν Πλοῦτον κατα- 

Ω πόλις. 69 Ταῦτα, Φιασὶν, ἐκ Τηλέφου Εὐριπίδου 
- 5 

είχος ἐκ Φοινισσῶν Εὐριπέδου, 

οὐδὲ γὰρ ἀκολουϑὼς καλεῖ ἐν Αϑήναις 

οὖσα. ᾿Διαβάλλει δὲ τοὺς ᾿Αργείους» ὡς πένητας, 

᾿ 

Υ81}, παροιμία ἐπὶ τῶν ἀκρι- 
βῶς εἰδότων τι, ῬΟΓΓΠΟΥΟ 88- 

ΒΡΊΟΟΥ δὰ ν. θοο. 41|48] 80 
118. ῬΥΟΥΘΥΒΙΔΙΠΟΙ ΟτΙΒα  ρδΥὶ 
ἹΠΟΠΕΥΘ ψο]Ϊτ85οῖ, 64πὶ 6 
νογιίαίθ ὉΠ] 518 ΤῈ] ΡοΥδιι8- 
δὶ ἃ 5ιβοορίδ 5616] δβδοηΐθη- 

ἀϊα π111}18. πΊ8Ο 1 15 ΔΙ ΠΟΥ ΕΥῚ 
86 ρΡαϊπιπίαγ. Ἦΐδθο τη νο- 
ἼΘΥῚ ΠΌΓΟ 4πΠΔ| 8110, ατιᾶπιὶ 
ορογίογαΐ, ἰοὺ εϑϑϑηΐ ροϑὶ- 

ἴα, απο 5ᾶθρα ΠΟΥ 80] 66 
νΟ] βο]ι8 πιοηῃδίσος Ὁ. 1). 
γαοίπμδ, Ῥγουΐ Ἰηγοπογαῖ, 
᾿ποαπιίθ τ] απο πο ἰπ885 
ἀεαάι. Οὐοἴονι. 111 ΨΟΥΒΙ. 
Ογαινὲ βοουθάο μόγον Βα, 
Ῥοβίγιπα ργαοΐογε: 14 πίσχιιη 

᾿πΐθυαθ ψ 110. 2810 οΟἸ]οοα δ 
δοοιάογιῖ, δὴ. ἃ Αιμδίογο ἀθ 
ἀμ Δι 5 γ1ἃ Γαορῖ ματι αἰ τ}, 
ἀϊοονο τοὶ μᾶΡθ6ο: λόγον 66}- 
ἰο, απρὰ ἥορἠλαεδέζοιν οἰϊανη 
ἐποίαγ, τρϊη 6 50} Π1ο]]Ἱαμάμ 
ΒΕΡΠΓΟΥ, 

08 Ἐν ὑπερβ.] Οομ τ δοί1τι8 
μίας: κα͵αϑ' ὑπερβολὴν λέγει" 

Ὶ 
καν πείσῃ, οὐχ ἕξεις ἡ ριὰς 

ἘΝ ΉΜΡΕΟΝ 
09 Ταῦτα, φασὶν, ἐκ Ἔἢ 

Π|ι4 φασὶν 1πα τοῖα ΡΓΟα 
ΟΥ̓ αμ ΔΙῸ ΤΟΟΘΗ ΟΥ8. σ6- 
ππ]1Ππ85 νοίοσγιπι δμποίδί!ο 05 
ποχῖᾷ Ὀγονιίαίο χητι{1}4}}{15, 
Ηδθο διϊοι, Ὦ πόλις "Αρ- 
γους, κλύεϑ᾽ οἷχ λέγει, γορο- 
γιπαηΐτ «{{ἀ6 ιν 1 Βᾳαϊί. ν, 
810. ἘΡῚ ϑολοζέαδίθ8. ΟὈ86Υ- 
ναΐ 5118} 6556 ρᾶτίοπι ΒΥ1- 
οὐομι οΧχ Ζμγὶρέαϊα “ΟΊΘΡ]ο, 
οχ Μοάρα ροβίογιοσομι: 14- 
(6 ψεῦμπι; οχίαηϊ δπϊ 1 
Ἰνας ἱγαροεάία ν. 168. κλύεϑ᾽ 
οἷα λέγει, φγϑιίοασθο δηΐίθ 
ῬΥδθοθας οἴδηι, ὦ πόλιες. 
Ἰάοῖγοο απρά [ἰοὺ βου - 
ΠΔΥΥαίου ΠΟϑίΟΡ, ψΘΥΒ1) 1}-- 
ἸὰπΔ ἴῃ Ῥ]οεμἰβδῖ85 ΠΌΡΟΥ ἃ 
ῬοΙγηΐοθ ργοπηποϊαίππι, οἵσ 
ἔάβογο ποῦ ρροίοδί, 4αῖη 6}118 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, 

Εἶμ, δὲ ποῖ γῆς; 

δο5 Παύσωνα κώλε, τὸν ξύσσιτον. ἢ 
«ε Ῥ ᾿ Νω , » 
ὁ Παύσων δὲ ἐπὲ πενίᾳ κωμῳδεῖταε ζωγρώφος ὧν. ητήν. 

᾿ ᾽,ὔ ᾽ 

Ἐς τὸν κύφων,, ἀλλ᾽ οὐ μέλλειν 
Χ 

199 

Ἔῤῥ᾽ ἐς κόρακας ϑῶττον ἐφ᾽ ἡμῶν. 

Σύντροφον καὶ 70 διαι- 

Ξ ΄ "»ν 

θΘρ0 Ἐς τὸν κύφωνα. Κύφων ὁ ξύλινος δεσμὸς, ἐν ᾧ δε- 
᾿ ἃ "Ὁ -» “ἃ " ἄχ ν' , , σιμεύονται οἱ ἐν τῇ Φρουρῷ. ὃν καὶ ἐὐρωνῳ περισπωριέγωε, λέγον- 

σι. τινὲς δὲ πὐριόν ᾧῴασιν 7ι ὄνομα τὸν Κύφωνα πτωχοῦ τινθε" 

οἱ δὲ κρη μινὸν οὕτω ποιλιούμεενον. 

θο6 ᾿Αλλ᾽ οὐ μέλλειν. ᾿Αλλ᾽ οὐ χρᾷ σε, Φησὶ, βραδύνειν, 
, 

ἀλλ᾽ ἐπείγεσϑας εἰς ἄλειρον, 

θο5 Εἶμε εἰς. 7 Ποῦ 
πορεύσομαι: “Ο. Ὁ) Ὁ. Μοᾶῦο 

Θᾶττον) ταχέως. Ὑλήμων] ἡ 

ἀϑλία, 

ν. θο6 Κύφων, Ο. ΠῸῸ. 
ἀπρ]ῖοι δοσομία κύζφῶν 1η81-- 
δυϊνιῖ, 50] ο]]ἀϑῖδθ Ὠ] ΠΥ 
ο δβθοιῖι8, αὶ πἰγαηαιιο κύ- 
ᾧωνα εἰ κυφῶνα ἔγοαιιοηίαν] 
ποίανοταῖ, “ Τὰπι Μέλλειν ] 
βραϑύναι. 

τας φίτοα τοῖς πτατα πὶ α ττοτα πεασςα κι τατος 

ΟΠ] ΡΠ ἢπ ΠΟ ΠΊΟΥΔΘ. ἨΔ] 81) 
Πάσμι το]οϊαΐ: ᾳπαιηνβ 51- 
ΤᾺ 116 φαϊάρίδηι τοἴοστθ πο 
ποσεη ν. θοϑ, 014. 616. 

70 Διαιτητὴν  ΟδΔρΡΙ οπ ἀπ πὰ ' 
δϑὶ, ἰδηαιιδπ ΒΟΥΣῚ ΡΟΡ ΟΕ ΕΠ} συν- 
διαιτητὴν γΑΥΟ]8Δ σὺν οΧ 

Ῥιδοοθάοηϊθ σόοραρμῖὶο τερο- 

εἰ; νἱάς Ρ., 7.2), ν 87. 51 
ἰαπλοπ 1ἰᾳ Ῥ]Δ 6 ΤΕ Ρομὶ Ρχδε- 
δίοῖ, . διιοέογο διέ ἴῃ Ξύσ- 
σίτος οἱ Σύσσετοςς ἴω Ο. 9ῸῸ. 
Παύσωνα } οὗτος πάνυ πτωχίὸς 

ἣν. Τὸν ξύσσιτον) τὸν σύντρο- 
ᾧον. 106 Ῥδῦβοια ϑοζοίἝία-- 
δίαθ τπϑυῖηϊς 7ωπίμα (ὐαἴλ]. 
ΑΥΠΓ τὰ απδοι. ϑαϊα. Οὗ- 
τὸς ζωγράφος ἦν, καὶ ἐπὶ πε- 
νες διατεϑρύλλητο. ΑἸΡῚ α1“ 

ΟΘΏ11158. ΔΟΟΙΓΑἾ11|8. 

γι "Ὄνομα τὸν Κ.7 Οοίο- 
ΥἹ8 ΟΠ} }8518 ᾿ᾶ60 ἰδηϊτ|π} Ργ86- 
μεΐ ᾿πᾶγρο Ο. Ὸ. Οἱ δὲ 
ἄνδρα χωϑὲ ὑπερβολὴν πένητα, 
οἵ δὲ κρημνὸν οὕτω καλούμενον. 
ΟΥὐρβοη δαΐθῃ πηοπάϊοι 5, εἰ 
δοάθμ ΠΟΒΊΪΠΘ᾽ ΡΥΔΘΟΙΡῚ 11 
ΗΠ σ]ιοα, ποη Ἰπἰουοθάο, 41} 
ΟΥδμη πα ]οου τη ππσ 18 δάπι-- 
2  ΘΉ ἐἘΠῚ. 



; 
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Χρῆν, σ᾽ ̓  ἀλλ᾽ αἰνύτειν. 
» 

Πε. 
Μεταπέμψεσϑον. 

Χρ. Τότε νοσήσεις νῦν δὲ φϑείφρου" 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

 ΕῚ μήν ὑμεῖς γ᾽ ἔτι ΤΙ ἐνταυθοῖ 

619 

Κρεῖττον γοώρ 4: πλουτεῖν ἐσὶν, 

Σὲ δ᾽ 

607 ἢ ᾿Αλλ᾽ ἀνύειν. 

ὁδὸν, ἥτοι σπουδαίως βα}ίζω. 

θ᾽. Τότε νοήσεις. ] 
καὶ τοῦτο. 

Ε ; 4 - 

Ανύω τὸ τελειὼ " 

Ὅτε μεταπεμψομεϑα. 

ἐὰν κλάειν μακρὰ τὴν κεφαλήν. 

ΠῚ 3, νδ' «. 
72 καὶ ἀνύω τὴν 

ἐν ἡ ϑει δ 

θ΄12 Κλᾷζειν μακρὰ τὴν κεφαλήν. λείπει τύπτουσαν" ἡ 

ν. 607 ᾿Ανύτειν 1 Οὐδη- 
4πῆ εχ ἘΠ]. ομλμθβ α(α, 
ἀνύειν Ἰποιϊσθηΐ.,, ἱπηροίγᾶγο 
ἰαιηθι ἃ 116 ΠῸἢ Ροίτ], 4αππὰ 
10. Α. πος ποῦ 14. ρα. 

«ὔιιγυέν οἱ 8. Ογαΐ. ανύτειν 16- 
ϑουθίπν, αἱ Αἰποδηὶ ΨΕΡΌΙ 
ΤΟΥ 81 ΓΟΒΡΌΘΤ ΘΙ ; ΠλΔ ΧΊΠ16 
Ῥοβίᾳφιιαπι οορμονίββοδη οο- 
ἀοπὶ νοῦσεῦο ΟὐάἸοο5. Ν δι], 
Βοαϊ. εἰ 1) Ὅ. δὶ ααοά ος 
ἴπ ργὸ ἀδίοσίου. βουθοπάιϊ 
πο π5, δ 15. 4101 ἀποαηὸ 
ἔγοαιιθηβ, πὶ ἀπ]! νου, ἀ- 
νύττειν, δαἀγοοία ΤηΠοΡργοίδί]ο- 
6 σπεύδειν τῆς πορίας" Οὐ]ι8 

νἱσθ ππαίαϊο οᾶδιι ΒΟΥ ΘΠ 
6588 τὴν πορείαν [ἴΔ0110 4118 
δαϊιπαἀνονίαι, Οποιπαθιμο- 
ἄτη δπ!ο ὠρύτεσϑαι, απρά 
ἔπ Χοπορλομέϊ8 Ογτορδοάϊα 
Ἱποο πολι 86 ΠΡ 6. ΟΟΘΟΙΥ], 
δῖο οἱ ὠνύτειν ΑἰΠοΙ8. τηᾶρηο 
οομϑϑηϑὰ ΟΥ̓ πη ἴ1ο1 ψ]η61- 
οδηΐ; νἱἀοηάνιβ δδὲ οἸλιηε15-- 
β'τηδθ νἱν ἀοοίγίμδο ὦ ΖΦ. 
Ζριιζογεδ ἴθ άπ, δά ϑολοί. 
στ. 7 λιογαϊα. Ρ. τάδ. ο0]. 

2. ν. 2. ᾿Ανύτει. ἴι ΖΠοογοἼῖο 
Ῥοβοῖῦ. οτάο [1πἰογᾶσαπ ΡΤῸ 

ἀρυα δα πάθπι οϑὶ Ἤνυ- 
τον. Νιο “7. ϑδέορλαπιίην 
Δι 14 η1118 “11. Τ᾿. τ. Ρ. 471. 
Ο. ᾿Ανύτω οἱμην δρίγεί ἀδρ6-- 
70 (τὲ αὐοὸέ ϑιιιάα5., χιϑία-- 
{1858 ζέοην ἐσ Α οἰτο ]οην-- 
βἷ0}) }γὸο σπεύδειν, [οβίϊΠαγο, 
ῬΓΟΡΟΙάχο. 7 «ηλεγν οἰεην αριε 
αἰΐο8., ἔμπυ ἀριρα ΑὐἸβίορλιας- 
πρὶ ἔπ ἤαὸ οἔΐαηι δἐφγρα-- 
ἐΐοπθ ἐοημαίτ", πὸ ἦθος ἔμ, 
ἰοοο, τὲ οἱ μέλλειν ορροπίξ, 
ἐπ Ῥίμίο, ἀλλ᾽ οὐ μέλλειν. 
χρῆν" σ᾽, ἀλλ᾽ αἀνύτειν, τοί ὠνύτ- 
τειν, πὶ αἰδὲ εὐὲ ἐορται. (δι 8 

Ὁ]105. σΟΠ ΠΠ Ππηογεῖ, δα αι 6 
ἸσπΟτΟ: σοίου χρῆν Θὲ 1ἢ 
Ἄς ϑπξ. ΒΟ Οὐ δὲ 
Αὐηϑί, Αἰχεϑέογ: γ ]Π 6 π|ᾶ6 ῬΥδ8- 
Τόσα χρῆ, 4105 86]πη-- 
δοπάθβ εδὲ Ο. Ὁ, χρὴ 7᾽ 

πα δι ἢ 
αγυξει 

"πρέπει: 

ν. θοηΩ Μετσαπέμψεσϑον 
ἹΜετακαλέσετε Ο. Ὸ. οἱ τ᾿ο- 

ἀο Ἢ μὴν] ὄντως δὲ, Νοσύ- 
σεις  ἐπαναςρέψεις- 



᾿ [] 

χλαειν, κλᾷν᾽ 

᾿ἰὸ. εἰ Τλορι. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 20. 
ν᾿ ν΄ ἈΝ 3) δ ; [ ΒΧ, Νῆ Δι ἔγωγ᾽ οὖν ἐσέλω πλουτῶν 

Εὐωχ ἴσαι μετῶ τῶν παίδων, 
Τῆς τε γυναικὸς, καὶ λουσάμενος, όιξς 
Λιπαρὸς χωρῶν ἐκ βαλανείου, 
Τῶν χιειφοτεχνων 
Καὶ τῆς πενίως καταπαρδεῖν.. 

οὐϑὲν λέγειν, ἀλλὰ κατακλαΐειν ὅλον τὸ σῶμα καὶ σεαχυτήν. 

᾿Αττικὸν τὸ σχῆμα. ἱ “ΟΥ 
ἊΣ Ἀ ἢ Ἅ 3 " ω ᾿ ᾿ ᾿ ἡ ᾽, 
0ι6 Λιπαρός. } Η αἀντὲ τοῦ τουίζηλος νοητέον" ἢ διότι 

κἔδος ἦν τοῖς παλαιοῖς ᾿μκετοὸ τὸ λελοῦσθαι ἐλαίῳ δὲ ὅλου τοῦ 
» ᾿ , ΒΝ ᾿ ᾽ 

σωκμῶτος «ἀλείφεσθαι, ἥγο οὗ πόροι ὑπὸ δέρμης ἀνεῳχϑέντες κλει- 

σϑῶσιν ὑπο τοῦ ἐλαίου γ2 ἐπιπωμιατικοῦ ὄντος, καὶ μὴ δέξωνται 

ἀέρα ἔκτοϑεν. ἢ 

. δι. Ἐξν ἀλάειν ἢ Τοία 

νἀ οο αν ΝΗ, 6ὺ γδεῖϊπι5. 11 

νεί5ι15 “4. ατιοὰ δίνη τ]} 56-- 
Ῥαᾶνοΐί διυ)ῖ8. ΝΕΡΌ ΓΙ ΟΠ ΘΠ 

Ὁ 4119 αἀϊνουδαθ Ῥοίοβιδ 8 

ΟἸΙΒοΡτ αἴ, 486 
Ὦ. (φέρη. δυιὰὶ δοοιίαθ: 14- 
46 58ΟΡ ΘΠ ΠΊΟΥῸ ἤενὶ δοϊεῖ, 
τἰΐ 11 οο νοῦρο, 5ἷς. οἰΐδμι 

νιά. ϑμζα, Π7οον. 
Π7αο δίν. τὰ 

Κλαήειν. Ααἀ)οοίτη δϑὲ τη Ὁ. 
1). δ ἔφν] κπαταλεμπάνειν, 

εἱ δὰ τὴν κεφαλὴν ] τύπτουσαν 

δηλαδὴ" 14 οπΐπι 1μ{6]Πσὶ νο- 
11|5586. ΠΟΠΆ]]05, ΟΧ "Δ }δι. 
Παςέο Ῥαϊοῖ, Ἰάἀἄοθῖὰη τῃ ἐσὶν 
τᾶ ]6 ὉΠ η8πὶ ΠἸΠἰεγαπ ργδε- 
δι τ. 

ν. θΘιά Εὐωχεῖσϑα, ἡ Εὐ- 
Φοαίνεσϑαι ὅμοῦ. Χωρῶν] ἐρ- 
χόμενος. Βαλανείον] λοετροῦ. 

Τῶν χειροτεχνὼν) τῶν πτωχῶν. 

Καταπαρδεῖν) καταφρονεῖν" παί- 
{ει δέ. Ο. 1) Ὁ. ἴῃ ἄὰοὺ πλου- 

1 κέειν. 

'σὼν ΡῬΥΟΧΙΠΟ ψοΥβϑ. 50 1106- 

ἴθι, δὴ πλουτεῖν, αποα [401- 
16 ἴδυυι ρμοίοχαι, ἀϊβοευπὶ 

πθηπι: Ἱποϊβαπι οοτίρ 58}}- 
Ἰεοι ιν 68. 

γ2 Καὶ ἀνύω)] Αηΐίδ ]Ἰερ6- 
Ῥαίιιχ, ἀνύω καὶ εἴο. ἀοσογο 
νοΐϊαιὶ πομ ἰδηΐπν., ἡτι κι 
ἀνύειν. 564 οἰΐαμη αἰἰὰ ἀνύειν 
τὴν ὁδὸν. 

γὦ Ἐπιπωματικοῦ}} [Ιἰὰ το- 
οἰἸδ81 616 Αἰ ο2071ε8 ΒΟΥ Ρ511 ΓΓῸ 
οο, 4ποᾶ ογαΐ 1 ῬΥΙΟΣ δ τὶ5 
ἘΔά. ἐπιπτωματικοῦ 5108. {110 
Β0η8, ἰδὲ διίθηι ἔλαιον ἐπε- 
πωρματικὸν, 4016 νὶη ιαθεῖ 
ψοϑὶι ρου ΘΠ ὶ δία ὁοο]- 
ἄοηάι ἰθηῖιθ8. ΘΟΥ̓ΡΟΥῚ 5. τη68-- 
ἴὰ5, 6 Ψ6] βπάογε ἰπίετ-- 
ποβῆπ6. 5111} ΒρΊΥ 118. 1πδίο 
οἰἰτὰ5 ἰγαπϑι πὶ, σγοὶ] δὃ- 
γῆ ἂσ {τισι δαί] πδδοιι8 
πιδαγιαηΐ: 4ιᾶπΠΔ| ΟΡ τ ηὶ οὁ- 
Ἰοιαὶ ἃ ἠ)ιοδοογίαίο αἀϊοϊτον 1. 
. ὅ0. δυσπερίψυκτον φυλάσσειν 

τὸ σῶμα. [)6 πίγδριο οἹοὶ 
ἀοίθ παι ]ὰ ἀϊδριιίαι Ζιεοίαγι. 
1. Απδοὶι. Ῥὰγ58 Πυ)ι8. Β0Π0}1ὶ 
᾿δ χη ΠλΔΥ σι πὶ οὐοιρδξ 

ί 



Φ2ΟΦ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΑΟΤῦ5 5ΕΟΟΌΝΟῚΙ 56ΟΕΝΑ δΕΧΤΆ. 

Τρέμετροι Ἰαριβικοί, 

Χρεμύλος. Βλεψ ίδήμος, 

Ἂ 
» ο .-» ΕῚ ἃ 

Χρ. Αὕτη μὲν ἡμῖν ἡ ᾿πίτριπτος οἴχεται, 

! 

ε - ε ἐ ᾿" ᾿ " 2 
δι9 Αὐτὴ μὲν ἡωἷν. Σύσημιο κατὰ περικοπήν ὠνομεοιομεερὲς 

, 2 δε! - 5» - 

σέχων ἰαμβικὼν τριμέτρων ἀκωταλήκτων ὀκτώ" ἐπὲ τῷ τέλει πα- 
Π 5» Α " ν “- , , γ 

ρύγραῷος, καὶ ἑξῆς τὸ χοροῦ. κανταῦϑα γορ χορὸν ὠφειλε ϑεῖς- 
᾿ ΄ 4 ͵ , 3 - 3 

γαι, καὶ διατρίψαι μικρὸν, ὥχρις ὧν τις ἐξ Ἀσκληπιοῦ ανοξσ'ρἕ- 
ι " , ΕῚ ὰ ς΄ 

ᾧειε τὴν τοῦ Πλούτον ἀπαγγέλλων ἀνάβλεψεν. 

θοι ἡ ἼἌγωκιεν εἰς.} Ἄγειν, τὸ διεξάγειν φρατευμα" ὅν 

κοιὲ ἀγὸς ποιητικῶς. ὁ ἡγεμών. καὶ, τοσαῦτοι πράγμοτα ἄγει τις» 

ἅτοι, γ7ά διευϑετεῖ. ἤΆγειν τὸ νορεέζειν καὶ ἡγεῖσϑαι, ὡς παρὸ 

Συνεσέῳ" ἡμέρα μὲν οὖν ἣν, ἥντινα ἄγουσε Ιουδαῖοε παρασκευήν 
2) ᾿ Ν , αν ΡΤ τὲ , ι » . , - 

κγεεν καὶ τὸ ᾧερειν δπέ ἐμψυχὼν 2 ως Τὸ.ς δγξέε τὸν γξον.. ξιᾷ 

Ἧ- 

ν. δι9 Ἢ ᾿πέσριπτος) Ἢ 
εἰξις ἐπιτρίφϑαι. (ἐπετετρί- 
φ3αι) Οἴχεται] ἀπῆλϑεν. Ο. 
1)0. 

. ὈῸ. Ξοά εππὶ ἴπ πιοάπι 

βου ρία, αὐ πορὶ8 2181] δά- 

πιοάπτῃ αἰ Π|8|15 ἀἀογαῖ: Ὑὸ 

λιπαρὸς. ἢ ἀντὶ τοῦ ὅτι ἔϑος 

ὅν. «ἔλαιον {2 νὼ ἔπει- 

δὴ οἱ τοῦ σώματος πόροι ἀδηλοι 

τῇ ϑέομη ἠνεώχϑθησαν » ὑπὸ τοῦ 

ξλαίου κλεισϑῶσιν, καὶ μὴ θέ- 

ξεται ἀέρα ἔξωϑεν. ἘΠ }1. 

δέξωνται τποῦῖϊο Λγρδδογδ. γ6- 
ψοῦσανΐ, 4 ἘΠ Π| ῬΕΙ͂ ΟΥΥΌΟΡΘΙΏ 

δέξονται ἢ. Οὐ. εἰ Ὅομεν. 
ἜΧΉΙΟυ556 πη. ΑΒ 1πῆϊοὸ ΕἸ}. 
Ῥυδοίουι, Τὸ λιπαρός, ἢ ἀντὶ 
δἵο. αιδιιαιιθαν Ῥᾶγιιπ ἡπίοι- 

οδί, Αἰμϑοέεγείσις 56 οι [8 8111. 

,ά Διευϑετεῖ  Απίε Ατώτ 
δέογιεσν δἀοθαίαν ν 1056, ὄδὲενα 
ϑετεῖ, ιά, ϑδιαξα, ἴῃ Δεευϑες 

τῷ. Οὐδὲ ἀρ ναγῖὶὰ νου 
ἄγειν ἰσηϊποαίϊοπο ποΐαϊα ν]- 
(65, οχ ὕϑοθῃ τ ονῖθε5 ΟὙσδιη- 

γηδ 1018, Ρυδοβοχίίηι ἤ7οβολο- 
ρεῖΐο, οοηδσοβῖα 88{18. 4116- 
πὸ ἴοοο ἱποι]οαπίαγ. Δραᾷ 

δγιιοδίπεηςν Ἐμρ. τν. Ρ. 161. 
1). ἄγειν οδὲ οοἰοῦγαγδ, οὗδογ- 
γψάγθ, αὖ 1 ἄγειν ἑοῤτήν" Ὥοὰ 
Π1Π|1ῖ5 δάοσηγαίς Ζ“Ζοίανδ ὃ 
ψιαην “ιωμαάᾳοι Θαγαϑοοίέον 9 0-- 

οαλί: Βθηθλαν 1 ϑγηεδίος 
ἄγουσιν ἀπροαξίαν. Ὁ ; 

γ5 Νόμι. ἐ. τ. δ. ποιεῖν) Αἀ 
ΧΡ ον άτηη. νομίζεται δος 
5014 Ο. ΒΟ. μαβροΐὲ 1πῖου νουπ 

58 ἀἀδογλρῆαι 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, 
ν". 

Ἐγὼ δὲ, καὶ σύγ᾽ ὡς τοχ σῷ “τὸν Θεὸν 
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ό2ο 

᾿Εγκατωκλινοῦντ' 'ὥγωμεν εἰς ̓ Ασκληπίου. 
Καὶ μὴ διατρίβωμέν ΝΟ μὴ πάλιν τὶς αὖ 

Ἐλθὼν διακωλύσῃ τὶ τῶν προύργου ποιεῖν. 
Ὦ, παῖ Καρίων, τὰ σρώματ᾽ ἐκφέρειν ἐχρῆν, 

Αὐτόν τ᾽ ἄγειν τὸν Πλοῦτον, ὡς νομίζεται, όχ 

Καὶ τἄλλ᾽, ὅσ᾽ ἐξὶν ἔνδον ηὐτρεπισμένα, 
᾽ 

" 

ν δ᾿ δὲ 
τὸ διδχασκολεῖον. ἄγειν 

, ᾿] 

καὶ κατεαγως, καὶ παρ᾽ ἐατροῖς 
ΕῚ Ν 

τρεμομθο. 

θοι 

καὶ τὸ συντρίβειν. ἀφ᾽ οὗ τὸ πατέαγε, 
καταγμι, τὸ τῶν ὁςῶν σύν- 

᾿ 

Εἰς ̓ Ασκληπιοῦ.] Τὸν ἐν ἀςει λέγει ᾿Ασκληπιόν" δύο 

ώρ εἰσιν, ὃ μὲν ἐν ἄςει, ὃ δὲ ἐν Πει αἰεὶ, ἢ ἐν ᾿Αχώρνωις 7, ᾽ “ ᾽ 3 

ὡς (ᾳσι- 

095 ὁ Αὐτόν ᾿ὰ 

εἶρηκεν" 

ἄγειν τὸν Πλοῦτον.}. Τοῦτο ὥσπερ δὰ μέσου 
οὐ γὰρ τὸν Πλοῦτον, ἔμελλεν δ Καρίων ἀγαγεῖν, ἀλλα 

τὰ σρώματα "οιὶ τὸ ἀλλα, ὅσα αὐτοῖς εἰς τὴν χρείαν παρεσκεύς- 

ΘΕΟΣ 

ν.ὅ2ι Ἐγκατοικλινοῦντ ) Ἐγ- 
καταϑήσοντες Ο, 1). 4 ἰα- 
1}}61} 11 Ὑ0 715. αγεδέορἠλαπὶδ 
ἀυαῖθην βουναῖ, αἀποπὶ ἃ ΠῚ. 
ϑοᾳμοπίοβ Βαἀά. δορορογαηΐ: 
τᾶ μὰ Δ. Ὅλ, μηί,. εἰ Β. 
(ναί. φνἱαγαῖϊνο παιογο [6-- 
διΐαν ἐγκατακλινοῦντες, οὐ 16- 

Οἴἴο ρᾶγαπι ἀὐλιϊε., απ 

ῬΥΡ845 ἀοίεγγθιη. Εἰς ᾿Ἄσκλη- 
πιοῦ} τὸν ναὸν δηλαδή. Ο. 19). 

ν. δ.ὅ Διωκωλύσῃ) Ὁ. » Ο. 

θιακωλύσει προὔργων Ν 

δὐοθοία τῶν ἀναγκαίων ἰπίογ- 
Ῥγοίδιϊοπο. ὕε Ποὺ ροβίε- 
Τἰτ5. 51Π0 οοπΠ γον ουϑιὰ 14Ρ0-- 
Ταῖ, 510 ΜΠΠπᾶ Πιατι ρίαπο σοπ- 
ἰοπιποπάπηλ: βοαμίον δηΐπα 
αἰϊᾳια πο Ροδὲ. μὴ Γαξαχτπη 
Τηἀ]οαίν!. διμοίαπ. Δ. Ν, Χ. 
δέδιω οὶ ὕσερον μετανοήσετε. 

«Χεπορὼς Ἐρίιθβ. τὶ Ρ. ὅ4. 

εἰ τῶν 

᾿Χ τὸ δὲ, ὡς νοκείξεται, ἢ πρὸς τὸ ἐκφέρειν σύναπτε, Ἵ 7» 
, 

ὡς νομίζεται, καὶ 75 νόμιμόν ἐπε τοῖς δουλοις ποιεῖν" 7 πρὸς τὸ 

μὴ μαϑοῦσα ἡ Μαντὼ ΔΝ Τα δῷ 

ἐμὲ μᾶλλον κακῶς διαϑήσει" 
φααπαθδαι 111 [115 1ἴα ΠΙΡΧΑΥῚ 
ὙΑΙΊΔΡΟ 50 ]οπΐ, τἰὖΩ 0 1ρ0515 
ΒΟΡΡΈΟΣΙθιι5 ααϊὰ ΠΗ χοΥ, 1Ὲ 
ἀἩΪΙΟ] 1. 811 ἀἸβπόβοοσο. Ἷμ 
οοάοιη Πἰργο. βαργα μη 8ἀ- 
Βουρίπι ὕω, οἱ, πώλιν το 
αὖ ἐκ παραλλήλου" ποπΊολι 
νεγο Β] ρϑιθμλ ἀπορι8. Ηἷ5-- 
ΟὉ ΨΕΥΒΙΟ 18. σΟΥ, ΡΥ 86 Π- 
χαπι; Τϑοίθ απ] θη 160. 78-- 
ἀϊοῖο; πᾶπὶ Αδαζο7Ὸ ποη δἷ-- 
βομίΐου, 4π|ὶ Ν᾽ αἰΐς. (σά, Πδδς 
οποία ΟἸγοΎ]ὺ ἰελθιθηῖς 
βάρη ροϊμογομι ἰχθοῖ. 1)6- 
οομί τπι8. οϑὲ, οἱ βοῆδθ δά- 
οομηπηοδαίηβ, αὐ ΒΙΕρ5166- 
Π1115 Ἱπιου] οαπιαίιν : ἀοπηάθ 
καὶ μή γε οπίομα!ς ογαϊϊο- 

πο ηλ ἃ ὁοάοπι Ποιηῖπο ποὰ 
οομίλατιαχ}ς 



204 

ΑΟΤὺ5 ΤΕΚΤῚΙ 

Τρίμετροι ἸΑΘΥ ΧΩ 

Καρ. 

Ψ} 

ἄγειν, 

Ι 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

5ΟΕΝΑ ΡΕΙΜΑ. 

“ 

Χορός. 

" ἀνὰ , Ἅ) σλεῖξω Θησείοις μεμιξυλημένοι 

ΓΑ ς 
Ων ἢ; ὡς γομέζεται ποιεῖν τοὺς ἄγοντας ἀσϑενῇ εἷς. ̓᾿Ασκλη- 

πιοῦ: ἤ "καὶ τὸ, ἄγειν αὐτὸν τὸν ΠᾺ οὔτον ,᾿ πρὸς τὸν Καρίωνα, 

ἤγουν, μιετὼὰ τῶν ἄλλων καὶ τοῦτον ἐξένεγκε. ἢ 

θωγ ἸΩ΄ σλεῖςὰ Θησεέοις.} Ἕτερον σύσημα ἐἰμιοιβαῖον τῶν 
; ὑπὸκριτῶν. εἰσὶ δὲ οἱ πρῶτοι ε ςέχοι, ἰαριβέκοὲ τρίμιξτροι ἀκα- 

γ: 627 Μεμιεςυληκένοι) ΜΙ- 
ἘΔ εδἱ Βαά. 1ὼ ἴος γῦρο 
ναυϊοίαβ. Α. ᾿ηϑπάοβο μεμκος- 
«ἰλημένσοι, 41 15 δ] νὰ νι- 
06. τΤορῦνγὰῦ 1 δΟΠ ΟΠ 118. μεε- 
“υςτεληκένοε" τπς ΖΑ τ. σιιτι-- 
ἐα ἰγαχιὶΐ μκεμιοιςσελη ένοε" π6- 

Π1Ὸ ΠΟ50], ἀπ ΟΥ̓ΕΡΓΟ 1π-- 
ἴδ 86 οἐ εἴ νυν ρου θη}, 

εἰϊαπλ 115. 1η ψορῖθη5. π|θὲὶ 
πα114 ΟρΡαΘ. 8 ΠΡ γᾶν 115. δα- 
Ὠγῖδ886 ϑογδὲ βαβρίοῖο. Εἰ ἀά. 
ἘῚ. δὲ7ὲπ. “ωπέαο οἱ ἅδῃ. μᾶ- 
Ῥϑηὶ μεμεισυλληκεένοι, οἴτπὶ 481- 

Ῥὰ5. οοπβριταὶ Ο, 1)᾽0. δρῖίὰ 
δαΐ8Β ὙΟΥΡῚ ΘΧρ]οδέϊοθ 1π- 
δἰγισίπϑ : προς τῳ μήν, . 
ζωμοῦ ῥο(ίσαντες ἐν ἜΤ ῊΣ 
ἄρτου κοιλασϑέντος, ὥσπερ 
δυκος" 51 ΤΟ ΠηραίαΣ ἐρφάμάνς, 
πὲς οἵ δοίδυκας, ἈΪΏ1] ΔΕ Ρ 115 
δδιάογοθ. Εδο βϑοιίτ8 5111, 
ΠΑ] ογο ἃ ἀοίγαοϊο, Εάά, (γα-- 
ἐαηαγὰ, Ῥογιὶ εὖ Αἰιμοίῤγὲ: 
ποατιοῦ ἀπ|οὸῦ ἀρ ϑολοίῤία-- 
δέον ἴθ, Βά, ΤΕ}. οἵ. ϑωξώφηι 

᾿ 
και 

ῬΠΟΣΊΒτβ. ἢ Ἰοοῖθ τ πᾶπο 88- 
ἴθι. 80 ]8πὶ ΒΟΥΙΡΟΠΩΙ γδίϊο- 
ΠΟΠῚ 6886 ρΓΟΡαπάδπι, δἰ4πθ 
ΟΥ̓ ΘΙ ψΟΟΙ5. ΘΟ ΠΟΥ ἀ0- 
οοθιμ δἀποίαί!ο 68 ποβίγϑα. 

70 ᾿Αναβλέψαιεν 7 Οὐ Α. 
οἱ ΕἸ. οομϑδεηξ Αἰμδζογια: 

Β. (ἰδέ. οἱ Οεη. ἀνα βλέψειεν" 

ἀεοαἸϑδομξ βαϊϊεα ἀνα βλέψειαν. 
ΟΡ δβογνϑί δυΐδιη Λϑέθγιδ8, Ψο-. 
ἐμθϑ8δ6 Ιϑολοίίασίοσν, νοΐ εἶδ-- 

ιιῖ566 αἰἰόεγδ ἀναβλέψαι ποιή- 
σώςεν᾽ ἀποα πῇ, 51 φραβιισαΐδη, 
ΒΟΥΊΡ6 ΜΑΙ ἰοσοθη βρεοίεβ, π|1- 
ὨΪΠΘ. ΠΘΡΑΡῚ Ροΐθϑί, 810 πο- 
δία Πππαγγαίοχεμι ἱποίαγ 

τιδῖ18. ΤΟΟΘΗΪ ΟΜ], 4108 ΠΟΙ 
Ῥίσυῖε νοῦ 18. δ] βῃο! π68- 
ἐγ18.) 4π4}14 βαπὶ ἀνωβαΐνειν» 
ἀνοω βιοῦν, οἰνα ζῆν, ἀναδύειν, να- 

κύπτειν, ἀνανεύειν, ἀνωϑαλιλειν 
οἷο. ἀϑοθαιὶ νἱμα ᾿πήποτγο, Νο- 
απὸ ἀρμοχγθηΐ. ῬΥΟΥΒ15 
110 ποῖ νοίορθβ; 864 οοπ- 

“" 

ἃ". 
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τάληπτοι" ὁ ἑνδέκατος, ἰγτισπαςιπὸς τρίμιετίρος βραχυκατάληκτος. 

ἐπεμεε μογ μιένος ἐπισρίτῳ β᾽: ὅδ᾽ δωδέκατος ἐαμιβωκὸς τρέμετρος" λ οἱ 

ἑξῆς δύο, ᾿ἀντιτπαςικοὶ τρίμε τροι βραχυκατάληκτοι τοῦ πρώτου 
᾿ ποδὸς πεντασυλλάβου, τουτέ ἐσε, δὲτ τροχαΐέου" (αἕὲ γὰρ βραχεῖαι πατ᾽ 
ἀρχας συλλαβαὶ ἀντὶ μιᾶς μιαρερᾶς λογιζέσϑωσαν) τοῦ δὲ δευτέ- 

ρου, ἐπετρίτον δευτέρου. ἐπὲ τῷ τέλει παράγραφοςς, Σημιείωσαι 

ἐνταῦϑα, ὅτι δέον χορὸν διὼ μέσου ϑεῖναι, μέχρις ἀν ἐκεῖνοι ἐς, 
Ἀσκληπιοῦ ἐλϑόντες γὺ ἀναβλέψοιεν τὸν Πλοῦτον, ὃ δὲ παρα- 

χρῆμα τὸν Καρέωνα ἐιθένει εὐαγγελίζοντοα, τοῖς γέρουσι περὶ τῆς 

τοῦ ΤΠΠλούτου ἀναβλέψεως. ἐποίησε δὲ 'τοῦτο οὔκ «ἀλόγως. ἀλλο 

τῇ τ τῆς νέας κωμῳδίας συνηθείᾳ, ἐν ἢ αἵ παραβάσεις ἐπαύσαν- 

το, ὡς προεέρηται, καὶ ἅμα δεῖξαι βουλόμενος, ὡς ἀρα τάχιτα 
πάνυ ὁ ΕΙΝ ΩΣ τος ἀνέβλεψεν. 

θω7 Ὦ πλεῖσα Θησείοις μεκιςυλημένοι. ] Ὁ ϑεράπων ἔρχε- 
τῶι ἀπαγγέλλων τὸν Πλοῦτον ἀναβλέψαντα. .77 Θησεῖα ἑορτή τε- 

βιἀογαί τι5 1111 ἀὉ χη δ) γ οἰιχὰ 
ΠΙηριιὰθ ραΐγαθ χαίϊομεβ οχ]- 
Βεραηΐ. Ῥυδοῖεσ δἷϊὸβ ππππο 
τι 11] ιοίχανις ὥο. 72α» 5. 
δα νδεγο 1). ΜΠ 3 τιν 
ἴαιηθη [1)οο 551 1ητ|8 τη 41} 6 1} 
ΟἸ]51856. ἰγιθι5 ἴῃ Βαά. τοὸ- 
Ροιτὰ Ζ εγερίαϊς ΘΧΘΆΡΙάμι 
ἢ ποθ ν. ὅδ. -- ἡμεέραν 

ἐξ ἡμέρας Πήπτεις κυβεύων 

τὸν πρὸς ̓ Δργείουε᾽ Ἄρην" 4αδη1- 
νΙ5. ΘΠ) πέπτειν κύβοι οτο- 

Ῥευνπη6 ἀϊοαδηίησ., ἰοὺ ἴπ 
Ἰοὺ «ἴῃ Ῥήπτειν ΡῈ: Θη6η- 
ἀαπάπιη, «ἂϊ αιάεπη δη1- 
τη] δα ϊεηάαί, ποιηο 861] 6 
ἀπριαθιῖ, Αἰἰαιποη ἴῃ ϑολο- 
ἐϊαδία Ῥοϊογαὶ δἹϊητιῖβ, οἶϊοη- 
5118 150] πἰϊα Ἰοομὶϊο ΠῚ5 1τ|5- 
48 πι 4101, Ἰϊοσοὶ ἀναβλέψαι 
5ΔΘΡΙ5 ΟΟΟμΥγαὶ, Ὁ εοὸ 6 
ὌΘΓΡΒίΔς, Ἰοφοπάυιη δι δΡΊοα- 
ΙΝ μέχοις ὧν ἐκεῖνοι ἐς ᾿Δσκλη- 

πιοῦ ἐλϑόντες αἀναβλέψειεν ὁ 
ΤΙλοῦτος" τι Ρᾳοΐίο ποιηῖπα- 
ἔν! ῬγῸ δ} β8ο]ιι15. ἀοοὶ ρΙΠ 4 
5 Ππὶ, απαϑὶ βουιρίσππι ἰογοῖ, 
ἐκείνων ἐς ᾿Ασκληπίοῦ ἐλϑόντων" 
οα]ὰ5 τοὶ ἀυθιίσι τα εβῖο ρε- 

πο5 Ἰδοίογοιη. (Οεἴοσαμ 46 
ὁποτο, αἴτοῖ οοηδαθίμαο οο- 
ἡοοάϊαθ νεΐουβ μῖο 1πίογ- 
ῬΟΩΙ ροβίμ]!αραϊ, οὔδβογναῖῖο 
δολοίϊαδίαο οἰαυῖτι8 1η16}} 1565’ 
ἐπ, 851 ΘΟΠΊΡΟΠ88, 486 8011- 
ΡὈ51 1Ιάϑθῃι «αἀ ν. 619. 641, 
771. 802. δ5:1. νοάό. 

77 Θησεῖα 1 Δμῃΐεα νι]σά- 
Ῥαίιν : ἀναβλέψαντα. μετο δὲ 
τὸ χαρίσασϑαι εἴο. Νοη εχαΐ. 
οαθϑα., ΟἿΥ ΟΥΔΙΙΟΠ ΘΙ Π]181-- 
ἰοπι εἰ ἀρθτιρίδηι το Ππαπ6- 
ΤῸ, 48πὶ ϑζεξαίαβ, 411 ἰο- 
πη ἰοῦ ΒΟ] 10. ΟΧΒΟΡ ρ581} 
1π Θησεζα,, Ρ]επδπι ΘΟΠΙΠΊΟά6 
ΒΡ ΡοαἸαθαῖ. Ψ Δ Χ1Π)818 
Αμπηδάν. ἴῃ μεϑεῦ. ρ. 80. 
Ῥοβίψιδηι. ϑολοζίαδέαθ ψουθα 
ἀς ΤΠ αβθοὸ [δϑἰα] γι 5817 .6-- 
δι15. ῬῸν Τιγοὶ οδ] ππλ] Δίου 5 
αὐ 65 ΘΧΡ 50 Ρσοί]]556ΐ, δα- 
ἀἸϊά ἰδὲ ἰρρε76 56. πίον πιε-- 
γε 5850. ΗϊδιοΥδ6 ἰδηθη τ8- 
γ]18. οὔνϊαο 'ΓΒΘοργαβίτιτι 
ἰεβίθηι οἰϊδηΐ βᾶπεὸ ποθ] η- 
ἴππι ϑμέώ. ἴῃ ᾿Αρχὴ Σκυρία, 
εἰ Φμρίαίδ. εχ ακπβαπίαθ 
1, Ἔσῖρο δα 1].1. Ρ. 782. νυ. δά. 
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ΑἈΡΙΣΤΟΦΛΝΟΥΣ 

λου μένη παρ᾽ ̓ Αϑηναίοις" μετὰ γὸρ τὸ χαρίσασϑαι τὴν δημοκρα.- 

χίαν τοῖς Αϑηναίοις τὸν Θησέα, Λύκος τίς συκοφαντήσας ἐποιῆσεν 

οὖ ἱπάϊοανιῦ ὑὸ ἤΖοιιν5. "ΤΠ 68. 
ς. 20. 4φα  δτιϑ ΔΟΘΟα τ, απο 6 Χ 

τἰδάοιη Το ΡῈ 5 5πᾶ ᾿ὐ δύναμαι 

ΟΥοα Ρὰγ εϑί, δολοδαϑίος “γἱ- 
δίζαϊϊς αὐ Ἂἰ 051551Π16 ἡ]! απ|6 

ΒΟΘΉΙΟΣΘ ΟἾΠ ἃ, δ η} ἀδοιεγαΐ, 
0 16 ΡΥΓἀοιὴ οὐ {π|5 1. 11. 
Ῥ.- 24ι. Θησεὺς ὑπὸ Λύκον ᾿ Α3η- 

νησιν εἰς τυρανν δα συκοφαντηϑ εὶς 

ἐξωσρακίσϑη, τῆς πόλεως, καὶ 7λ- 

.)εν εἰς Σκῦρον, ἡς Λυκομήδης 

ἤρχεν οἷο. Λύνου ῬΟΥΡΟΓδμᾺ 

να ρσαῖιγ. Ἐπ Τ γοσ ΓΠ6- 
561 ραϊνπθην 1Δοὶς ΕἸ Πα, ΤΟΥ 
ΠΤ γοορλγοπὲδ αὐϊϊατι8. δα ν. 
τίς. 41 αἰϊηδηι ᾿ηΐοσον, 46- 
ἰγδοῖῖδ. Ομ δ] μα 11:5 17 πρέξαο 
ΤΙ 58 ΟἸ 581115, δ 05 ρΡευνοὸ- 
ῃϊ5856ῖ, Ηου ἰγδάϊίπηι., πὶ ο-- 

ῬΙΠΟΥ,, ἃΡ ἃ΄1ατιο τῶν ᾿Ατϑδων 
Βουιρίου δ 851 οουίδηι Πάει Ππα- 
Ῥεῖ, Τιυοια ορονίοι νὰ]46 
56 πο ΔΙΠοπα5 γϑ 1550: ΠΔΠῚ 
Ῥ] 815 Ρ Αοϑθοὸ ΤγΓαΐγθ σϑρηὶ 
Ῥαΐθυη! Ἠδεγοάηανα μανία, 
ποη ἰδπίμ!η 1η ν]οὶπα Ῥεῖο-- 
ῬΟΠΠ650 νἱΐαπὶ οσὶΐ, ὅποι 15- 
419 Μηαρπουμη Τ)ΘΟΥ πὶ 11)1-- 
ἀ}}5 δρπὰ ΜΙ Θββθη108 Ὑἱν Τ6]}}- 
δσἰοπι) ΡΟΣ ἐ155ιπηπ8 1π|018- 
γα, 564 οἱ ᾿π ΓΤ γοδπη τιβ6 6 
Ῥοπεῖγανιΐ, ἰδηΐα Ρ0]]6 5 διι- 
οἰογιϊαίε, τὺ 'ΓΓΟΓ Π1145 Ρδγ- 
Ῥαγαηπι σεπίοη ΠΟ ΡΟΟΘΠΙ ι- 
νι ὩΟνΟ ἃ δοαᾳια ἀποῖο Τγ- 
ΟἰΟΥ ΠΣ ΠΟΙΠ]ΠΘ ΘΟΠ501. ΚὙ1- 
ἀδέμγ πίοι 1η Ὀδίγ 81. χῈ- 
ΨΌΓΒΙ18 60 [ΟΠ ΟΣ 18 [ηἰοτναῖ- 
1σ, πὸ 'Ῥ]Ιοβοι5 ἀρὰ Δ0]05- 
ΒΟΥΊΗΙ ΥὙΡΟΠῚ φαδάτ᾽οημίπιηι 
ἦπ νἰ πο 5 ΟΧχοσὶτ; ἀπ ΘΠΪ ΩΣ 
Ἄεξοι ἘΠ1π8 Αἰ οπἾ5 οἵ Του ηλ 

εῚ 

δεβίδτιι ᾿δτιᾶθ, οἵ ἀοῦα Ρ0- 

ῬᾺ} Βοπ οί ο118 1 Θη 1118. Ο}}-- 
Β[Χ1011 ΠοΟνΟρα, ἢ1}}} εγαΐ, 
4ποἱ 1 γοῖιβ 86. οαιι886. δι1ὰθ 
Ῥαίγομοϑ ᾿πνθηϊαγ πὶ ΒρΡΕΥᾶ-ο 
τεί. Μεγ ἐ0 δπιοΐο αὖ ο1- 
ψἰππὶ ΟΟτ1}18 ναΐθβ ρα] Ἰοαοατι 
δ. ΡΟΥΒΊΠΙΟῺ15 ᾿ποαάοχγᾶῖον,, τι 
5ο] οὐ ποιηίπαι 1Ππώ4 σοι 8' δά 
Πεοίθηάοβ Ρ]6 018. Δ ]Π]Π08. 6586 
οαἸ]Π  ἀἸϑϑ λα. , ΟΡΡοΥίαΠ8Πηὶ 
σΟΠΟΙ Πα [ἀν 185. Οὐοδβ10- 
ποι πᾶοἴτ5 {γα ΓῚ5 1Ώ7Π}185 11 
{τ ὰτὰ Ἡ]οἰ8οὶ οοπϑει ει, ἴὙ51ι8 
1σ᾽ 17 ΤΠ ΡΆ]ΒΟΥΘ οπ Θβίμθο, 
αποπλ ΡΥ ππὶ ἐπιϑέσϑαι τῷ 
δημιαγωγεῖν, κοιὲ πρὸς χάριν ὄχλῳ 

διαλέγεσθαι Ῥὠιανοΐι Δα ἢν-- 
παῖ, ᾿ΠΠΙόβοι., ἀραὶ οπδία 
ΤῸ} 1118 ν α]δσὶ νοϊπηΐαίθ, θα η-' 
ἄθῃι 6Χ1}11, 486 1ρΡ581 ΟΠ πη 905-- 
τἰρογαῖ., βιθῖ. βου ίθμι σοΟστΐς 
πο ΟἹ] αγ1π5 11 ΠΡΊΓΣ τ αίτο 
ΡΓΟνΟΙΌΙ 88118. Δ] ΠΟ πη Οὔ»- 
ΒΟαΓΙ, Λύκον δεκὰς, ἀ6 41ὸ ποι- 
ΠᾺ}1ὰ ΘΟ]]ΘρῚ “0. Ζειιγ8. ΑἸΐ, 
Τιοςῖ. 1Π,»4. Οτἴιοπι νορὸ υ- 
οαπὶ [101 015 ἴοσνοὸ νορανογ δῖ 
ϑέγαῦο,, οὐιπ τὸν Πανδίονος Λύω 
κωνα αἰχὶϊ 110. και. ρ. 850. Α. 
φιοά οἰΐαπη51 (σϑατεθογιῖεδ τηνι 
ἰδν] ἸιΡοαΐ, ὁ50 Ργορίοσϑα τος 
τἰθημάαπι οχἰδίίηιο, 4αϊα π1}}} 
οὔ ϑβίαϊ, χαΐη ρα! οπιτ85, υγῶο- 
Π6Π) ἅθ αἰἴ]τιο ϑουΙρίοσο νεία- 
5ἴο, σι 6Π1 101 βϑοιίτιβ 51} δήγα- 
ῥο, {1556 πουμαϊπαΐι 1, 4π| 016-- 
τίδαιιο Τγοῖ8. ἀπ τεσ]: δαπῇ 
δηΐμι ἴῃ ΠΟΙ ΠΙ 5 ὈΥΟΡΙ 8 
4παοᾷαη ἴονπᾶθ 5ΟΡΙΡΘΠΩΙ 
ψα]46 αἀῆηε5, 516 πἴ 8 81118 
πιο ἰοὺ, παπο 110 τοᾶο 
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ὃ δὲ παραγενόμενος εἰς Σκύρον διῆγεν 

πα ἃ Λυπομήδει τῷ δυνώςῃ τὴς νήσου; ὃς ὥλοτυπήσας ἀνκερεῖ 

αὐτὸν δόλῳ. 

εἰϊουαηίμν, ἀπᾶ0 ταῖῖο τ ητι3 
δηλιηδάν 6.58 ἈΟΒΠΙ Βα τη νῚ: 
ΤΟΒ εὐτιἀἰἴ05 1π ΘΥΤ ΟΣ ΟΩν 1πατ|- 
χιῖ, Ηῖο 1088 1 γοῦβ 15 Τηΐγἃ 
Ῥᾶτιοοβ νο ϑιι5 Λύκεος οἱ Ζατ: 
δαχια 1. Ὁ. 44. π6ο 8601:5 8680 
Το 5 Βαθεὶ 1 Ιοαγιι5, ραν 5 οὗ 
Ἰοαγίοιι, 1ἀϑ18., 1άβ81π|5 εἱ [6- 
Β1]0η., Αοΐδοιβ εἱ ἀοίδοοῃ, 
ΟἸατιοι5 οἱ ΟἸδαοοι, ἔἶγρ]ι5 
εἱ Ηγρίου;, Ἰϑπσ γί οἱ Ῥιαν Υ-- 
ἕο. (ὑπο πὶ (δ! ]δπια αἰχτὶ 
,ϑϑοογαί. ΗΕ. Ἐπ. 1Π1,. 21. (Ὁ }11:-- 
δίιοι οὐ ἤιδαχιῖο,,, ποίδηϊθ 

7 ἁΐοοῖο. Ῥεμπάεδξ 0 1110 πηοτο 
4αογτπα ΡΤ ΟΠ ΤΩ ΟΟΥ ΤΙ ΠῚ 
Χπίο]δοῖ5: π8πὶ αὖ ἃ Δεύκαλος 
ἘΧΊ51Π Δευκαλέϑης, 510 ἃ Δευκα- 

λέων Δευκαλιωνέδης" Ἰαροῖι ΠΠ1Ὸκ 
Ῥνοπιοίοιιβ πο ἑαπίπιη αρέ- 
Ζίαίες Ονίαίο Μεῖ. Κ΄, ταῖς ὉΔῚ 
4τιὰο δου! ρ51: σα ρογέγγϑιις, ρᾶτ- 
1 θοηδ διιηΐ, ΡΑΥ 1 Ππ Τα 8]8 ; 
864 εἰΐδ} Ἰωπετιονέδης Τοοίοω, 
Ἔ. καὶ Ἡ. ν. δ4. φαομιοάο 2α-- 
Ῥεξϊομυζείοα “Τἐία5 εἰάθιη Ὁ» - 
εἰἰο, εἰ ῬεΥβοαΒ .“ογτδίοτιαεῖοδ. 

Οοπίγα Κύψελος Ἤετέδυ)ς τι Ο- 

τδοιΐο δριιὰά ογοαοέιϊεπι Ν', 02. 
δ. 5. 401 ραΐίσο σϑηϊαβ σοὶ δ - 
Ἴϊοπ6. βἰμ νοι τἴδατιο Λύκος, 
Λύκιος αἱ Λύκων, αι ΤΙ οἴο-- 
πιαθιέσν τι ϊαγητι5 ἴθ ῬΛοίὲ 
Β1Ρ]. Ρ. 252. ν. 29. αὉ1 Δ 6}}}]-- 
165 δῃέϊατιδε ΤΠ ΕΙΠΟΥΊ 6 ο]ατῖϑ5- 
51 Π|08 Ττοοσηϑεῖ: καὶ ὃ τὸν ὀςρα- 

κισμιῦν ἐπινοήσας ᾿Αϑήνῃσιν ᾿Α- 
χιλλεὺς ἐκαλεῖτο υἱὸς Λύσωνος. 
Ουϊά 51 Λύκωνος; τι θα πάθηὶ 
Δ] Τιγοῖη Αοσοὶ ἢ αίγ πη 
1π|611ΠΠ1σαπαῖιδ: αιατι βιιϑρὶοῖο- 

᾿Αϑηναῖοε, δὲ γ8 δλοιμιώξαντες καὶ κελευσϑέντες ἐκ. 

πο μαπά Ῥάᾶταπι δά]ιναξ 
Οδἰγαοῖβηϊ ΤΟΡΟΥΓΙ τηθηΐίο : 
4ῸΙΡΡ6 πῸη οϑὲ δἰϊθῆππι, ἢ]1ὸ 
ΒΟ ρ οΥ οπι ἀἰ᾿άτιοπὶ Δα] 118.- 
86, ποι 9711} 08 46 Ραΐίγ 6 Πᾶγ-- 
γανοσαμῖ; ποῆϊο ἰαπιοη ε11}-- 
ἴθου , αἰϊαθίο Ὡ1}Ε1 ἀθ πος Α- 
ΟἸ1116 Ἠ181] οδβθὸ σοι ρου τη, 
Οεἰογα. ὥο. ἤοιινδ. ΑΔ. Τὰ 
Ν, ι1ὅ. εἰ ϑαμπι. οί. (ὐοτη Ππι. 
1.-.1.1,.. ΑἥΑ. ρΡ. 566. οξίγδοϊ- 
5}}1π 11}π|δίγα πηΐε8. Ποποδί 5 
ΤᾺ 5 δοαίησονα Ππιθη ΟΠ ΘΙ 
ΠΟΙ ΡΥδΟΐον "ΤΏ 151556 1 : οἴθ μη 
ΑὉ 1110 απ πάπα, απ86 4{1-- 
(ὁπ 11} ΕΟΥ πὶ ΟὈ5ου γαὐ!8 ΡΥ δ6- 
οἱρα8 Ραχίοβ ἰοποηΐ, “ποχαπὲ 
οοοιραῖία. 

γ8 Λοιμώξαντες  {Π 1 π|56τ|6 
1181} ρΘϑΕΠ ΟΡ] λεμοοῦ εἴ λοιμοῦ 
ποπηῖπα ᾿ο 6 ̓δη πα ἰοΠι18- 
ΒΙΠΊΙ ΠΟ. 801 ΟἰἸΒΟΥῚΠΉ]Π6. 86-- 
Ῥαγαΐαᾳ ἀπὰ8 8800 6. ἀμθιιαΐτο- 
Π65 Ρορεγουϊηΐ, οχ πο] 551Π10 
Ζ μογαζαϊ8 Ἰοςο ἢ, .δ4. τοβία-- 
πῃ 68. Νόῃ ροίμ]ἐ οἃ ἐδ 
οδτιϑα ΠΟ ὈΟΠΠΠΠσΟΓΘ, ΠΠπ|}Ὲ 
Ιΐοσα νὸχ πα π πο 56 [6Π] 
Αἰ τευ τι5 ᾿πνδάοχος: Ὑη11}118 4111. 
ἄειη 1π ἰοο15, αἶγα 511 6] σοπα 
Το 6 παγχαΐδθ ΤΠ8 Χ1ΠΊ6 60Π- 

νοηϊαῖ, παπᾶ αἰ ΠΟΆ] οΥ αἾ7τι- 
ἄϊοε5; νεϊηΐ ἂρ “ἤροϊοζ, 
Θεογ. γ. 227. ἈὉ1 νἱὰ4ς σγαε:- 
ρέμσιν, οἵ ὯῸ5 δᾶ ϑοΐοί. βιρτα 
Ῥ- 21. π΄ ὅ2. 124. π. 59. αἱ 1π 
8111 ορίαγο ποῖ ἴα Ὀ]ΑΠτ πὶ 

δίαιιο Ἐχροάϊξμι: νἱά, ϑέγαῦ. 
Χχιι. Ρ. 862. (. εἰ Οἰαϑβατιόοτι. 
Εἰὶο απο νοὶ] ᾿᾿νιΐο δυάς, 
ααὶ 44. οριςα]αῖτν;, βθοιη-- 
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δικῆσαι τῷ Θησεῖ, τὸν μιεὲν Λυκομήδη οἰνεῖλον, το δὲ ὁ ὁσὰ μετας- 
σειλάμενοι, κοιὲ Θησεῖον οἰκοδομήσαντες, ἰσοϑέονυς 70 αὐτῷ τιμεὶς τῷ 
νέμουσι. διανομαὶ δὲ 

ἀν ἰὴ μ , - )} 
δὲ ὀγδύαις τα Θησεῖα ἤγετο. 

" 3 "- ΄ , 
7... “νωχίμι τοις Θησειθες γιγνοντα ες ἦν 

ἑορτὴ δὲ αὐτῷ ἐπετελεῖτο, ἐπειδὴ 

αὐτὸς δῸ σύ: ἤγαγε τῆν ᾿Αττικὴν, πρότερον σποράδην καὶ κωτοὶ 

κώμας φίπκου μένην. , 

ἄτη 776 εῖξ βοηθῆ 18 π| ἴπὶ 
ΤΙι65. ο. 51. λοικκώξαντες ργδο- 

ἀμ}}; 4ΠῚΡΡ6. ἰεϑιποηϊατῃ δὲ 
«4επόαο ἰαταεὶ ἴδον 1551 1111} 
Ῥ- 72. Λέγεται δὲ᾿Αϑηναίοις, ἐπει- 
δὴ ἐνόσουν, τὸν ᾿Απόλλω χρῆσαι 

Θησέα τὸν “Αἰγέως ἐπὶ τὰς ᾿Αϑήνας 

μέταβιβάζειν Τὴν δος ἅμα τε τῆς 

᾿Αττικῆς τοῦ Θησέως τὸ λειπόμες- 

γον ἐπέβη, καὶ ὃ λοιμὸς οὐκ ἔτι 
ἣν. ἰπ 5111} σασι ϑολοί. δὰ 
Ἐκ. ν. 84. 46 Τ πε μπἸδῖοο}15 
Οδϑ1θτι5. ΑἸΠΟμἃ8. ἰγαπονοιοι- 
415: λοιμωξάντων δὲ ̓ Αϑηναίων ὃ 
ϑεὸς εἶπε μετάγειν τὼ ὀςέα Θε- 
μιιϑοκλέους" ρο5.15 δαΐθηι τπι}}- 
ἴο 1η8918, 48} [841η68, Βᾶ}6-- 
Ῥαΐαν ν᾿ παϊοῖΐδο ἀϊνπδο πὶ ο- 
1Π1Π 65 ἀπ] η]δ νου θη 15. [6] πὰ: 
ῬΥΑΘΒΘη  Ἰ551 Πηπ1., τιῖ ποίαν1- 
ΣῊΠ8 ἢ. 61. εἴτουν οαάδθηι 1π- 
αἱροὶ πιθάτϊοιηα ϑολοί, “Ζ2η1511-- 
εἴϊ8, ἈΡῚ ἈΪΆΠῸ ΠΏ] 115, δίβ1 ἰεὺ 
τϑροίαίον, ὕσερον δὲ λιμοῦ κα- 
σασχόντος ᾿Αϑήνας. ἔχρησεν ὃ 

᾿Απόλλων, οὐκ ὧν ἄλλως παύσα- 

6ϑαι τὸν λιμὸν, εἰ μὴ ᾿Αϑήνῃσιν 
ἀιετενέγποιεεν τοὶ Θησέως ὀςσῶ" οὗ 
γινομένου ὁ λιμὸς ἔπαυσεν, Υ6ρΡ0- 

ἨΘΠΔμ1Π1 6556 λοιμεὺς μι] 1 Ρ61-- 
βθάθο. 1)6 νοσδβρῃ]}ῖ5. μἴ566 
ῬΘΥπιιίδ 8 Ἰεσσαὶ οὐδ ππὸ- 

τ ΠΩΣ Ἰοσ8 84 ν. ᾽ο55. Κε- 
λευσϑέντες διιΐετη Ὠ]ηη5. Ππς 
ἄσμ} ἢ ριίαγε νυν] ἀοἴαν χρησμῷ" 
φαδπνδάπποάτπη 1η Φαιαγολο 
ἄς ΕἾαν. ο. 0. Ρ. 32. εἰς τοῦτον 
κατὸὼ προσταγὴν τὸν λόίρον πόλιν 

, 

κτίσωι ϑέλοντες, Ἰηΐοτνίον “46- 
θεῖ, κατὸ χρησμοῦ προσταγὴν, 
46 ᾳπὸ αἰ ΐαγα νἱχ ρμοϊοκβῖ, 
41 ἀμ αγοήμεην ἈΠ] Υ 11 ο. 
10. ἢ. 37. νε], 51 ρεῖ, ὑπὰ 
τοῦ Απόλλωνος, οὐ] ἔανοιν 271ε-- 
χιθαδ εἱ “ἰγεδέζείζδ ἘΠ] νυ δίου. 

7η Αὐτῷ! [τὰ ϑιδάαβ: ἴπ 
οἴμπο 15 ἃ. ογαὶ οὕτω. (ὑδυ-: 
ΡῈ .“»ἱδιορἠαμῖς Ἰμλευ ΡΥ εἴθ πὶ 
“ο. Πσιενα. ἀαοαὶ σΡανΊ ΤΟΥ οὐ -π 
γὰπ8 ἰορονα σομΐπαπααί, οἵ 
αὐ ΓΙγοΟμ 6185 δοίδίθμη υϑίο-- 
γαΐ, {τὰ ΤἸη8 5110 ΒΟΥΙΡΊΟΥ ΠῚ, 
4.08 6}115 ᾿Π!ΙΒΓΟΥΊ 46 1] 6Ώ11}11586᾽ 
ΒΟΜΠΠ15, ΘΟ 5ΘΏ511 Ὠἢ Ὰ}115 Ροϑὲ 
56 6 }}158. ἀθπι ενεπουπηΐ: 
απο εἴβϑὶ ποὸὴρ ποροπη, ατι- 
ὈΠῚΠΔ ἰδ ΠῚΠῚ ΠῸΠ δ, 

4αΐη 5πὸ5. ἀποίουθβ 50Π0118-- 
βίεϑ ἔπουὶΐ δοοιίβ: ΠΟΥῚΠΊ18 
Θπὶπὶ ὃχ δϑέγαδομο τχ. Ρ. θοι. 
Α΄. οἵ Ρ]Ε.Ρι5. 81115. τοὺς τὴν 
᾿Ατϑίδα συγγράψαντας πολλὰ. δι- 
α(ωνῆσαι" 1άατι 60 δἰϊᾶμπ) Π18-᾿ 
δ158 ργΟΡΑΡ1ο νἹἀοίαγ, αποά 
ἰθ}}} ΓΒοθθο ἱπϑιπ11 οἵ 
σΟΠΒΘΟΓ δἰ Οη185. ΠΟΠΟΙΠ( 16 
ἀἸνὶ που τη] Οϑιι58Π|Ὶ 40 1ἰ10 
ῬΥΪΙΠοΙρίο γαροίαί. (Οὐδίοσιμι 
ΔΡ11 1Π4| 61 ἃ Νοβίγο ϑολοζέίω-- 
8δί65 “Γγ1δ ἰδ πο 60 ἰδ ηΐππ|Π1, 
4πο 74π| δηΐθ ἀδπιοηβίρᾶ- 
νΙ, ἰοοο, δδά οἱ δὰ 1. τι: 
Ρ..-172. 

80 Συνήγαγε τὴν ᾿Αττικὴν ] 

Ιη ΡΥΪΟΣΡ95 δραὰ ϑμδασην 
Ἰεσὶ, καὶ ἐγίνοντο διανομαὶ,. εἴ, 
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θ.7 Μεμινςιλημένοι) Ἤγουν, εὐωχημκένοε, ζωμὲν ἀρυσάμ- 

γοι ἄρτοις κοίλοις, καὶ δὴ μυυσιρίας μειμκου μένοις " ὅϑεν καὶ τὸ ὄνο- 

᾿ξορτὴ ΔΙ λῶν. νἱχ Φισητι 
Ῥιῖο,, «ιοά τε εχ ίμτ: Ραι]ὸ 
τ) ΟΥῚ5. οϑδὲ Π] ΟΠ ΘΔ , κἴο 
ΘᾺ ΠῚ) λοις ἡ συνήγαγε τὴν 
πόλιν, τῆς Ἀττικῆς πρότερον “ο- 

τὰ κώμας οἰκουμένης. δὶ ρὰ- 

σαιτηρθι᾽ δαμαὶ 11] πγούτπιη) τος- 
ἢ ρα8, συνήγαγε τὴν πόλιν πρό- 

ΎΤΕΡΟΡ' σποράδην καὶ κατοὶ κω- 

μὰς οἰκοῦσαν, ΨΙΔΕΥῚ μοϊεβί 
Ἰηΐουρτε5 ποδί ἠδοςγαΐεοηι 
Δμλ ταν}, 41 ΕΠΟΙοπ6 5. 1πς, ᾿. 
οιά. Ε. ἂς Πα 5θὸ 5ἰο β8ουῖ- 
51: καὶ πρῶτον μιὲν τὴν πό- 

λιν σποράδην καὶ κατα κώμιας 

οἰκοῦσαν εἰς ταὐτὸν συναγαγὼν 

τηλικαύτην ἐποίησεν εἴο. 568 

οσπλθ τπαΐτηλ τπὐἰτᾶπηῆθ ]6- 
οἰϊομοπι σοηϊαΐδπη 10 ἰα] 6 
οΥὐάϊπεπι γϑάϊρειε : ἑορτὴ δὲ 
αὐτῷ" ἐτελεῖτο, ΨῸ] ἐπετελεῖτο, 
ἐπειδὴ πρῶτος αὐτοὺς “συνήγαγεν 

εἰς τὴν πόλιν, τῆς, ̓Αττιεῆς πρό- 

ἜΞΣΤΝ σποράδ! καὶ κατὰ κώμας 

οἰκουμιένης " 410 τι8 1Π ΜΟΙ 15 
εἴ οταιϊϊόῃ!5 ϑίγποίαγα, εἶ 

δε λοζίαδέας τὰθ 8 Ῥ]Δ}}1551Π16 
γοσοάϊι: δάάθ, ποῖ δ] 1ὸν 

Ἰοαι Ἅλον αἀδάρην 11, κ5. ἐς 
τὴν γῦν πόλιν οὖσαν βξυνῴκισε 
παντας" Ῥίοη. (")γ5. Οὐ χυνε. 
Ῥ- 517. Θησεὺς τὴν ᾿Αττικὴν 
συνῴκισεν εἰς τὰς ᾿Αϑήνας. ᾿Α4- 
Ῥοβί!ε 7 αἰεν. ἤ7ακίνα. {Π1. ὅ. 
Ἐχίν. ὅ. }ἰὸ (ΤΠ οβει8) ἐοοα-- 
ἐΐπι αἱδροῦδοβ ΟἿΡῸ5 δ51108. {) 
τὠχιαζν τιγφθην οσοπίγακίξ, 8ε- 
Ῥαγαΐξίπιψε εἰ ἀφ, οϑέ ΠΟ} 

φρο ροριέο ἀπιρἐἐδοίπιας 
οὐνέξα 6 ον πιά αἰ ἔπια-- 
βίπεηγυ ἱπιροςιτί, Ὑιὰς ϑοα- 

ἐΐ. Αὐΐῃ. ἴῃ Επ86}, Ρ. δο. 
1)ὲ ὀγδόῃ “ΠΠοβεο βαοχαία ϑιλο- 
ἐϊαϑίεδ ιἰθυαῖη δὰ ν. 1127. 

δι Μυςρία μειμου μένοις) [πὰ 

{τοϊθ ΘΌΒΟΝ χορ ϊπειάμπηι 
εγαΐ εχ ἡ. μεκμυςιλημεένοιρ 

«ιοὰ μοῦ βοχιροπίος Ἀδαά, 
ΔὈῖυΘ. }ιιϑϑογαμί ἴῃ μεμιςυλης- 
μένοι, νε}] μεμιτυλληκιίνοε" ἴα 
τὸ αατάοπ ἰδ ράσατι οοη- 
βιἀογαῖθ: αἴι8}}} ΘΠ]. ΒΟΥ 6 η- 
ἀα ΙὈγπᾶμ ἢ ,ϑελοίϊαδέος 
ἉΡΠΟΨΟΥ, οἰ νηοη ὃ δὼ ριο- 
Ἰαΐια πὰ 5δἰϊ5 αἀσοίαγαῖ. ἔἶαθο 

διιΐο πὶ ἂρ Εαϊουῖθ5., «αὶ 
Ῥο 55] λπιπ δι ρ οἰ  Θη αν 

1ΠΟΘΥ 15 πο α Γπογτιΐ νε χᾶ-- 
ἴα. 2 7ιιδινβ ἴθ Α. γερτᾶθ- 
βοηΐανιῖ, ἄρτοις κοίλοις καὶ 

μιυτιρέρις μεοιμκου μένοι" τὶ δ6- 
οοπίι5 ΟΧίυοπ8 6 νοοὶβ δδῆλ 
ΒΥΠΆΡαιι ἰεπεῖ, οἱ μεκουκεέ- 
γοις ΒΟΓΙΡῚ ἀαΡ ἶθ56 νι θαΐῃγ. 
Μηϊο Ρ6]5. 1π ΕἸ. καὶ μὺυ- 
φηρέοις μοιμκούμιενοε, οἰ δαί τη 
1 μυφρέοις ΠΙΒ1] ἰπηπονϑίαχ: 
Βῖπο ἃη88 (ὐδίεηίο ἀαὶὰ τοΥ-- 
ὙΙΘΟΠαΙ, καὶ μυσρίοις ἐμούκεε- 
νου" ποι ΒρΙγτἴππ| 50} 1 πὶ Π18-- 
ἴαϊο ἑμοούμιενοε Ρογέες δάο- 
Ρίανι: νογιπὶ δ' Αϑλοζο, πὶ 

7μά166, σϑοῖο {πὲ δπϊ παδά γοσ- 
811Π| ἱμῷν ἃ Οταδοῖὶβ Ὡβιγ-- 
Ῥαγὶ, πῸὴ ἰἴθ τ ἕμιεῖν, 4αᾶπ- 

4 8Π| ἴῃ ϑιεζως ΤΘΡΟΓΙνῚ πο 
Ἰ5ΠΟΡΘΠΙ, Ἱμᾷν καὶ ἱκμεῖν, ἀν- 
ταν; ἀνέλκειν, ἀνασπᾷν. Νιιπο, 
ϑϑζααδ τὰ θα πὴ εἰ ἐνὸ- 
οαηάήιϊι8, 4π πιαχίπιθη) μὸ- 
τη ρᾶγίεπι ἴῃ Μεμυςιλημέ- 

γος θβουῖ ρϑιῖ: ἴῃ εὸ εἰς 16- 

ο 
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Γέροντες ἄνδρες ἐπ᾿ ὀλιγίφξοις ἀλφίτοις. 

μα τοῖς μυφοίοις, οἱονεὶ 85 μνολίον τι ὃν. ἐν ταύτῃ δὲ τῇ ἑοοτῇ 

, “πάντες προῖκα ἡσϑιον ἀϑάροιν καὶ ἀλλα τινά. 

ἄρτος μυσίλη καλεῖται, ἤγουν ἀϑάρω" 
ἫΜ ἤσϑιον. δ δὲ νοῦς, ὦ πολλὰ ταλαιπωρήσαν 

ἐσίαϑένξες, νῦν δὲ εὐτυχήσαντες. 

Ἄλλως, ὁ κοῖλης 

ἐν γὰρ τοῖς Θησείοις ἀϑά- 
τὸς, καὶ εἰς οὐδὲν 

τὴ ἼΛλλως. τὸ δρενὰς εἰ μὲν 

δι τῆς οι διφϑόγγου γράψεις, τὴν ἑδρτὴν τὸν Θησέως ἐρεῖς " δό 

εἰ δὲ η, ἀντὶ τοῦ μεσϑαρνίαις νοήσεις. τὸ δὲ μιεμεισυλλημιένοι ἀντὲ 
ποῦς δά τεϑραμιμένοε καὶ ζωμεὸν ῥοφήσαντες" μεέτυλλῴν γὰρ πα- 

ὠ τοῖς ᾿Αττικοῖς δευτέρας. συζυγίας τῶν περισπωμκένων, τὸ δι 

μισύλλης (ὅ ἐσὶν ἄρτου κοίλου, οἷα δοίδυκος) ζωμὸν ἀρύεσϑαι. 

γένεται δὲ παροὶ τὸ μεῖσον, ὃ ἔσε τὸ σμιερερύτοτον " ἀλλοὲ τὸ μὲν 

δίζασ : καὶ βιυτήριο, Διμουμές- 

νοις" ὅϑεν καὶ τὸ ὄνο μιοι τοῖς 

μυφτηρέοις. ἸΌϊ Αἰμδέθνιεβ, (11 
ἴὰ ΕΝ, Δ. ποπάμπίη νἹάογαδΐ, 
εχ «4γἱδίορλαπὲδ ϑολοίίαδέα 
ϑιμξάαην δυο δι άτι βίαια: 
αἰ οομἶγα Νοί5. 1η ΟΟΙΏΙΟΙ 
ῬΙιπίαμι, τ ἀμΠσοπίϊι5. 6ὁχ- 
Ῥοη88, ιϑμζείαε Ἰθοί [Ομ 611} ἃ π10-- 
ἰ4 ἰδηΐαπι Ττογὰ βαθ θυ ν δοᾶς 
πο ϑολοζίαβίαο ἀοαν 1: απο 
τὶ] αὐἰάοπι ορίλϊεπο. 7χ6 ἴα- 
οἴῃ νἰ ἀξίην: ἥτιαγ δευτέρας 
Φροντίδας ορτοβὶο Ψ|τὸ ᾿αθ 65 
τοαλίίο, Παρη5 ἸπάμμοΣ 86 
Ῥάββιιϑ {Ὁ}, πὶ οχἰβππηαγοΐ, 
δογδι ἤΐα, οἰδάην ροδ86, μν- 
ςρέοις ἑμιώμιενδε, ἴ. 6. χοανα-- 

{ϊ8. ραγῖδ 7 μδέϊδ παμ)εεηξοϑ8: 
αἰΐουιιῃ 119. μπηιη 80 ῬΤο- 
ΡῬχΐπηλ, τὖὸ Πδοθοὸ ἐποδία ἴα]- 
5846. 5ρθοῖθ δἰαηά! μὰ ἰμὰ- 
ἰὰ γριάϊαγο ἰϊοραϊ. 

82 Μυςλώον] ϑιμζιίαϑ, οἷον μν- 
εἰλιόν τὶ ὄν" αἰγτὸ πποᾶο βοιῖ- 
Βαϊα), Π1}}}} 1πίογοϑῖ, ἤ- 
γοίοοὶ ἰοσιβ ἴῃ ΜΜύςρον ἰὰπὶ 
συαν! ναΐποιο ἰαυογαὶ, αἱ πη6- 
αἰοίπα, π181 ἂὉ 1πΐθρυὶβ Ὠχθπι- 

ὈΥΔη15, βρεγᾶπάα ΠπΠΟῸῚ 51. 
μοέαδίια ἀυιΐοιη δα Θά. Γ, 
Ρ. κάθ. ν. θ2. εχ “24εἰο 1)1ο-- 
ἡγϑίο. ΠΠΟΠΟΙ: αἱ «δέ γε μυςί- 
λοι, ὧν ἡ μὲν ἄρχουσα διὼ τοῦ 

υ, ἡ δὲ παραλήγουσα διὼ τοῦ εν» 

Ψωριοὶ εἰσὲ κοῖλοι, οἷον μύςτρα 
κατὰ Αὔλιον Διονύτιον" τουτέσε 
μιυσρία, εἰπεῖν ἐδιωτικῶς" καὶ 
μυτελάσϑιωι, φησὶ, τὸ οὕτως ἐ- 

σϑέειν" κατοὶ δὲ ἄλλους τὸ κοι- 

λαΐίνειν ψωμούς. Ὥνσο Ογομ- 
γγδ ΘΟ τ 1 ΟΡ Ώ1ΟΗΣ ἴμ1ὶ οοΠ-- 
οοἀοπάπμι, τὖῦ ἴῃ που χἰ1ἀοη 
ΒΟ] 10 βουιρογείαν μουςέληρ 
ΠΟῸΠ, (ποά 1π οτιποί 5. Ρΐδε-- 
ἰὸν ΑἸάϊπδηι Ἐαά, ξογίπν, μ- 
σύλη. Ῥοιῖγὸ ϑιιζάαϑβ: καὶ τὴν 
ὠϑάραν, καὶ ἄλλα τινά" μευςες 

λη ᾿δὺ καλεῖται κοῖλος ἄρτος 

οἷο. β} ]ῖο ἰδ ηοΐαθ ἃ ΡΓ86- 
οοάἀεηεθι1:5 αὐ ποία! 018 ΒΊσΠΟ ᾽ 
πάρ ἰϑήποη ἰδ ι18Π1 ΟἸΨΕΥΒ, 

διιοίον!β τδοῖ 8 56]1151 87-- 
Οὴσον. ἢ οῖμάδ ροϑβὲ εὐτυχή- 
σθντες, ὈΥΟΥΒΙ18 ΟΠ115515, 486 
πη ἀ6. γαοίγιτεβ Ἰην ΘΧ ουδὲ, 
οοηίίηο Βα θηθοίτξ; “ὀλιγίβοις 
δὲ ἀλφίτοις λέγει, ἤγουν ἄρ- 
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Ὡς εὐτυχεῖθ᾽, ὡς μακαρίως πεπράγατε, 

21ὶ 

μεῖτον διὼ διφ ϑόγγου γράφεται, ὡς ἀπὸ τοῦ μεῖον γενόμενόν" καὶ 

γὰρ ἐκεῖνο διὰ διφϑύγγον. τὸ δὲ μιτύλλα διὸ τοῦ ε" οὐδὲν οὖν 

κοινὸν» εἰ τὸ μιὲν μιεῖτον διοὶ διφϑύγγον γράφεται, τοῦτο δὲ διὸ 
σοῦ , 85 Ὁ ὅπον 18 καὶ ἐπὶ τοῦ »ερείων χείριςος, 

Γ τοῦτο γέγονε . 
κ Ε] 

θ0»ὃ Ἔπ᾽ ὀλεγίσοις ἀλφίτ οις.}] Οἱ 

ζωμοὺς οἰ ρυόμενοι ταχέως κορέννυντοι δὲ 

ἀρείων ἄριεςον 

- , » τ 
τοὶς ποίλ, οιἰς ἄρτοις τοὺς 

ἔνδειαν ἄρτων. δ0 ὀγδόῃ 

δὲ τὰ ῆξεῖς ἦγον, καὶ πᾶσαν τὴν ἡμέραν ἐπανηγύρε(ον εἰς τιμὴν 

τοῦ ἥφωος. πεποίηται δὲ. ̓ἤ λέξ εν ΔΕ ἐγὼ δὲ ᾿ μειφύλη» “παρὸ τὴν 

μιάσησιν. 

λέσπκον ἡ 

ν. 6950. Ὡ: εὐτυχεῖϑ᾽} σ. 
ΕΒ Ὁ. εὐτυχεῖσϑ᾽  ρδσίο πτὸ- 
115 Ἔχρομῖῖ, ὡς] λέαν, ὄντως. 

᾿ 

, 

τοις" ἀοτοίς 

εἴο. 

85. Ἐὶ δὲ η] Μοπάδιπ 59}0-- 
1. Γαΐ }15 τἰὰ οογγοχιὶ Α1ε-- 
οέεγιε5, εἰ δὲ δι τῆς αὐ καὶ τ΄ 
Τα] 6 αὐτόρίαπη οἰμηϊηο νο- 
111. ϑητείαν ΘΧΡΟΠΟΥΘ 80- 

16} μεσϑαρνίαν. “Ζοδολορμί. 

- “λὶ ῃ 
τος πκοιλθες γαρ 

περὶ Σχ. Ρ. ιτιὅ. 

84. Τεϑραμ μένοι) Τετραμι- 
μιένοε Ῥύᾶν ἰεσοραίαν τη 1]. 
εἰ Β. Οεἰ. Μιτυλλᾷν ναὶ Ἂθ 
ψόγοον τὶ Αἰοπαν 511: ἔογυ- 
718} ΘὨΪ πὶ δά, οἱ 80- 
Ἰδηλ,) ΟρΊ πον, πιϑρραᾶμπί: ποὸ- 
ἀπὸ πἰλι1]8. ΡΡΟΒΆνΟΡΟ μρεεύλ- 
λα, 4186, τιΆὟ Ράτ]ο 1ΠΕΟχτι5, 

μετύλη [πϑγαὶ δου θεηέα. Μύ, 

φξιλλον αροῖ ϑολοί. ἀἀ Εφα, 
ν. 854. 5ε4, 51 να]εὶ διοίο- 
ταΐαβ. διωϊαίαθ, ῬΘΥΡΟΥᾺΒΙ ΡΓῸ 
μυςτίλην" δαπὶ νἱάθ 1ῃ Μυςε- 

λώται. 

85 Ὅπου τε καὶ ἐπὶ] Ῥ]α- 

Ἄλλως, , διὼ τὸ Δ 5 λς: τῶν ὄψων λέγον ἄρτ ον οἰνή- 

7 τῷ ζω μῷ σχολαζοντες καὶ ὑπὸ τούτου κσρεγνύ μενοέ. 

πϑ τ ὁαϊ, 118810λπ|8..... 118 
ΒΟΥΙΡεην 1η 1}. 51, σποὰ [6-Φ 
να δϑί, χορ πο"! ποι 6 Χ- 

ΟΙρῖ45. ΡῬΎΊο ἐπὲ Οἱ δέον ἐμ εἴ 
Τογέιι5 ἀδάθνιι ἀπό" απο 
ΟΌΥ ἴαοογοηΐ, οὔτιβα ΠῸῚ εὐ δὲς 
δοά 0118. 5101, αινπὶ το] Πρῖο- 
δι ον ἀξοεὰῖ, Αω- 
δέογ 15. διιηλδῖῦ, ἀπ, ἸδοίοῦΘ 
ΠῚ δάμποηῖ!ο, ΤΈρΟΠοΡο πο 
ἀυθιανι: ὅπου γε καὶ ἀπὸ 
τοῦ χερείων, χείρεςος" ρεέων, 
ἄρικος οὕτως γέ ἔγονε“αποα, 51 

νοὶ οἴη η0 Πεδοθδϑαῦα ἰοτοῖ 
δι ἰδίῖο, πο εἰοο τι 
ον ἸΠΡΡΟβαγα: πᾶπο οοηίχᾷ 
1 ψείουὶ ἰδείϊοπμθ οἱ ϑίγι- 
οἴτα. ἐαοι ον, δὲ βοῆβιι5 οΧ- 

Ροάϊτιις: φιρατιεοψτεζαίοι οέξα πο 
ἐα, 5δῖνθ, 114 μπλζαϊϊο α1-- 
μηιμομρὶ εἰ οἱ ε, αορίαίαι ὧν 

χερείων, χεέρισος, [7 ἀρείων, 

ἄριστος. Ὅπου γε ἰδ ΠΟΙ 
ΡΥ 5115 ΔΒ) 1οἾδηι. 

86. ᾿᾽Ογϑδόῃ. .. ἥρωος] Ηδοο 
ῬΥδοίθυ 1811, ἀπ ρ}ο 761 8η-- 
ἰὸ ἰγϑά 6, ϑτέώαϑ.: ἴσαι ΡΓΔ86-- 
ἔονι ἐκορέννυντο» εἰ ἄρτον η- 
σϑιον, εἴ ἴῃ πο σχ. ὑπὸ τού- 

τὸν ἑκοοένγυντο. 

9.» 
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᾿Αλλοι 9 ̓ ὅσοις μέτεςι τοῦ χθηποῦ τρόπου. 639 
Χῶ ὙΠ ἐξὶν, ὦ βέλτισε, τῶν σαυτου Φίλων; 

Φαίνει γορ ἥκειν ἄγγελος χρηφοὺ τινος. 
Καθ. Ὁ δα ένης πέπραγεν εὐτυ χέτατα, 

051} Ὑ7, ἐσὶν, ὦ βέλτισε, τῶν σαυτοῦ Φίλων. ᾿Αντὲ τοῦ 
περὶ τοὺς σαυτοῦ. Φίλους" οἷον τῶν ὃ7 διμομαφιγιῶν" οἱονεὶ οὖν 
ἄλλων τενῶν, ἜΑΙΣ τῶν ὁ μιοίων σοι μασεγεῶν. ἢ τρόπων, οὕτως" ὦ 

βέλτιςσε, χ τῶν σαυτοῦ τρόπων ἐςίν; ἀντὶ τοῦ, τί ̓ ἀγαϑὸν ἡ μεν 
ἀγγέλλεις: εἰκὸς γαᾶρ σε καλλέςοίς χρώμενον τρύποις πρὸς τοὺς 

σρόπους καὶ τὰς ἀγγελίας ποιεῖσϑαι. 

665 ἘΣΟμμώξωτα,] Ἔκ 88 Φινέως Σοφοκλέους ὃ σέχος. ὅρα 
δὲ, πὼς τοῖς σπουδαίοις γελοιωδὴ παταρείξας λανϑάνει, εἰρηκὼς 
ἐξωμιμιάτωται καὶ λελάμμπρυνται. ἡ δὲ λέ ἐξις, ἀντὶ τοῦ δὴ. ἐπιτε- 

ἥ γὰρ ἐξ ἐπίτασιν δηλοῖ, ὃ: τὸ, ἐκ ϑυμοῦ φίλεον. 

᾿Αλλως, Δέον εἰπεῖν, 
ἤ - 

ἐξωμι, μκατωται εἰς- 

σα μένως δρῶ" 
7 μᾶλλον παίζων ἐπὶ Ξερήσεως λέγει. 

ὀνέβλεψε καὶ καϑαροὺν ἔσχε τοὺς αν τ 

πε, καὶ λελάμπρυνται "590 παίζων γὰρ ἐπαμφοτεριζούσας λέξεις 
ἔϑηκεν" ἐξωμιματώται γὰρ καὶ ἀντὶ τοῦ, ἐκκέκοπται τοὺς ὁῷϑαλ- 

μιοὺς δύναται νοεῖσιδαε, καὶ ἀντὶ τοῦ, ἐκ τῶν ὀφϑαλ κῶν αφῃρέϑη 

τὸ κάλυμμα. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ λελώμπρυνται καὶ ἀντὲ τοῦ, κα- 

ν. 6ὅι Φέήλων)] Ἐπ4. πῈ]14 
ἀοίϊθοιε: (Οὐαά, Ανὐαηα, οἱ 
1)᾽ 0. τρόπων, 4πᾶπὶ ἸοΟΙ ΟΠ ῃ 
ἦι αἀαϊρθαβάδιη. οχοθιμρίανῖθιι8 
ΕΧ 1556. πιοποὶ ϑολοῤία5165. 
Αἀβογιρίαμι νον τη. Ὁ. 1)Ὸ. 
ἴμΐον ναυβ8 ἀπὸ τῶν, “8δ5ὶ 
Βιρρ!οπάπιι ἱπαϊοαγοῖ, ἀπὸ 
γῶν σαυτοῦ τρύπων. 

ΟΝ 

87 Ομομαςιγιῶν] Αἀδοῖβοα- 
76 ΟΠ νου 8 διπ|, αποά 
Ῥῖο οπποίεγταπι Εἀά, “δμομα- 
σίγων ταοδίΐαι νοΐ Αἰμδέ6-- 
γμ58. Εὶχ ἀϊνεῦβιδ ΠΡ 015 ργοιη- 
ἴα, οἷον τῶν ὅμ. εἴ ᾳυοά 56- 
αν, οἷονεὶ . . .« μαφιγεῶγ, 

88 Φιέω:] Εχίποϊα Οαϑαιι--: 

Φομτις. Οὐϑουναΐὶ τῃ ϑορλοοίὶδ 
ξα θα] άσ πα ᾿πά166, 4π6πὶ σοη- 
Τοχ απ, ΜΠ όπ, ΝῚΙ. 4, 
Οὐα δαΐθηι 7 δ] ψευδιι5. 16 
ἃριιὰ ϑδορδοοέίοπν δὰ Η]ι πϑιυιπα 
εχοδθοδίμμη ρου 1 Π11} Ὁ Δ ΡΟΥ 
Ἰοσπη .5Ζηἐδἑορήαμο5, τὰὶ ἄγη Ἐ-- 
Ιδαση 80. ΠΙΉΪΠΠ6 Οαβ|1Ὁ8-- 
ἴιπὶ Ἰοαιι μα σϑηῖ5 ἰρυ]ά6- 
γοῖ, 1 οομίΓαγιαῖῃ Ρ͵8Π6 561-- 
Ἰϑηΐιαιη ἀοίογϑιι ἡ Οομ]θοίαγα 
δὶ νιἀθαίαν παι ἸΠΡΥΟΒΡΔθ1-- 
115, λελάμπρυνται αι οη 58-- 
(15. Ἰηπιδιἰ4ἴῖ6 {π6}1} ἃ ορλο- 
οἷ μοβιίι ΡΓῸ λελεύκωται, 
νὰ], υἱ ϑδολοῤῥακέαγιπι τιτδ 
γοοπίϊον, λεύκωμα ἐν ὀὁῷϑαλ.- 
μοῖς ἔσχε" 864 (Ὀμϊοὲ ἰδιοι 
ἸορουῚ πα] απ μοο ρμδοῖο νοὸ-- 
πυιϑίαι 8 δορδβδοχὶῖ, Χο κα- 
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Μμῶλλον δ᾽ ὁ Πλοῦτος αὐτός " ὠντὶ γοὶρ τυφλοῦ 

Ἐξωμμώτωται καὶ λελάμπρυνται κόρας, 635 
᾿Ασκλήπιου παιῶνος εὐμενοὺς τυχων. 

Χρ. Λέγεις μοι χαραν, λέγεις μοι βοαν. 

ϑαροὺς ἔσχε τοὺς 
ἔσχε. ἔχει δὲ τὸ 
ᾧωνον τῷ τρίτῳ 

σχυνται, καὶ ὅσα τοιαῦτα. Ἔ 

ὀφϑαλμιοὺς, καὶ ἀντὶ τοῦ, λεύκωμα ἐν αὐτοῖς 
λελόκιπρυνται τρίτον πρόσωπον τῶν ἑνικῶν ὁ μό- 
τῶν πληϑυντικῶν, ὡς τὸ ἐξήρανται, καὶ κατῇ- 

626 “ ᾿Ασκληπιοῦ παιῶνος.} Παιὸν μεὲν ὕμνος ἐςσὶν εἰς ̓᾿Απόλ. 

λωνα ἐπὶ παύσει λοιμοοῦ ἐϑόμενος, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ παύσει πολέ- 

Διου" πολλάκις δὲ 

ἑῆμα ἀπὸ τούτου 
παναν, καὶ παιάν. 
πευτῆς τῶν νοση κότων " 

παίων καὶ παιίων, ὡς Μαχάώων, καὶ 
͵ ᾿ “Ὁ ι ᾿ ΄ 

παιήων, καὶ αὖϑις κατὰ συγκοπὴν παίων. 

καὶὲ ΟΝ προσδοκωμιένον δεινοῦ " 

τὸ παιᾶνα ἄϑειν" 

παιὼν δὲ, ὃ ὃ καὶ παιήων, δ ἰατρὸς καὶ ϑερα- 

καὶ γύνεται ἐκ 

καὶ παιανίζειν 

καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ παύω, 

παίω. τὸ ᾿ϑεραπεύω, 

τροπὴν χοῦ αἱ εἰς ἢ 

τοῦ 
᾿ 

ἘΑΧΤΟ 

"κ 

657 Λέγεις Διοε χαράν. ἢ Τινὸ γελᾷ τῶν τραγικῶν. Ὁ 3 

ἀπαγγέλλεις ποι. φησὶ, χαρᾶς ἄξιον, ὥςτε καὶ βοᾷν χαρᾷ γικώ- 

ἅκενον. 

᾿ ῃ , - , δὰ ᾿ 
Ἔ Λέγεις μοι χαραν.) Τὸ συςημώτιον τοῦτο κωλων ἐξὶ ὃ. τὸ 

ν. 655 ᾿Ἔξωμιμάτωτα!] Ὥμ- 
᾿μιατώϑη., ἀνεῳγ μένους ἔχει τοὺς 
ὀφϑαλμούς. ὦ. 1). 1. 4πὸ 

6055. εὐτυχέσατα) εὐδαιμο- 
γέξατα. οἴ πιοχ, Παεῶνος] ἑατιροῦ. 

τα μίξας σοΙηΡΟΒ1Γτ|πῈ Π1ὰ }1Πὶ 
ΒΕ, ͵ -" ἐγκατακεξας" 5011 π| 158} 
ἴηι Α, ΡῈ εὐγόγοῖι ργδοίου- 
ἀϊαιη ΔΙῸ ΒΙΌΤΟΥ. 

89 Ἔπιτετα μένως] διίαας: 
Ἔξωμι κιὠτωμκαι, ἐπιτετα μένως ὃ- 

φῶ" ἡ γὼρ ἐξ πρόϑεσις ἐπ. ὃ. 

ὡς, ἐκ ϑυμοῦ Φιλέων" ἢ μι. α. 
2. ς΄. λέγεις. (ὐδἰδυῖβ οδγεῖ, 
Οίλεον ἀοηθ ὈοΟημη], 80 ζι- 
λέων " 1{Ππὲ τῃ. “οπιογὲ 1}. 
ήτο ν. 482: 

90 Παΐζων εἰο.1 Ηδοο τ|5- 

πὸ δα λευκώματα (βῖ6 ΘΏΠΗ 
101 Ἰεσιίμν) ἐν ας. ἔς πηᾶΡ δ τι] 
σ. 9. 5ππη| τηδοῦερία, ρΡ]6- 
γάρ εἰθίουτιιβ: ΠΙΘῚ [Ὁ}16 
ποίϊαϊα ποι 511 ᾿πά!σπατη ἐξε- 
κόπεει (νοΐπις ἐξεκόπη" νἱάς 
“Ἴονν. Παρ. ἴθ δὸ νυ.) ῬΓο 
ἐκκέκοπται, οἱ τῶν οῷϑ', ἀζῃ- 
ρέϑη 8116 ΡΥ ΔΟΡΟΒΙ ΠΟΘ. ἐκ. 

9ι Προσδοκω μένου Αἰπιδέ6-- 
γις5 απἰοοοάοπίμπι ΒΕ. πιοη-- 
ἀκβ Ἔχριγσαν!: ΠΆΔΠῚ ΘΙΑΪ 1Π 
11. προσδοκοιμοένου" ἴῃ Β. Οε- 
ἤθη. προσδοκουμένου" π΄ Ο11. 
προσδοκομιένου. 

92 ᾿Απαγγέλλει.} ϑιεεζα. 1 
Λέγεις μεοὶ Χ. ἀναγγέ ἕλλεις μοὶ 
χαρὼν, ὥστε ἐκ ταύτης νικώμεε- 
νον βοᾷν. 
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Καρ. Παΐρεςι χαίρειν. ἤν τε βούλησϑ᾽ » ἦν τὲ μή. 
Χο. ᾿Αναϊβούσομαι τὸν εὔπαιδα, καὶ 

Μέγα βροτοῖσι, Φέγγος, ᾿Ασκληπιόν. 640 

οἰ τρέμετρον βρωαχυκαταληπκτον ἐξ ἀντισπάςου ἐπιτρέτον δευτέρου 

καὶ δύο συλλαβῶν, ριέσθαν ποδὸς οὐσῶν. τὸ β' ἰαμβικὸν τρέμε- 

τρον ἀκαταληρτον. τὸ τρίτον παὶ τέταρτον τρίμετρα καταλιηπτεεὶ 

ἐκ οὗ ποιώνων δύο, καὶ συλλαβῶν τριῶν λειπουσῶν μιᾷ συλλα- 

βῆ εἰς αὶ ἀνωπλήρωσιν τελείον ποδὸς. 
͵ 

050 ᾿Ανα βοάσο μοι Ἔξ οά Ἠλέκτρας Εὐριπέδου. ᾿Ανυμινή- 

σω. Φησὶ, τὸν ᾿Δσκληπιὸν μέγα Φῶς Ὀντῶ τοῖς ἀνθρώποις. πολλοὲ 
δὲ παῖδες τοῦ ᾿Ασηληπιοῦ, Ποδαλεέριος, Μαχάων, Ἰασὼ . Πανά- 

ΓΝ Ὑγεία. ἀναπέπλαται δὲ τὰ ὀνόμιατοι παρὰ τὸ ἐάσϑαι, καὶ 

πάντα ὠπκεῖσϑαι, καὶ παροὶ τὸ ὑγείαν παρέχειν. 05 εὐπαιδα δὲ 

028 Πάρεςε] Μία]. (Ὁ. 

90. Πάρεςιν. 1ὴ δεοάεπμι Χαΐί- 
ρειν] εὐφραίνεσθαι. ᾿Αναβοασο- 
ΠῚ ἀνο ανήσω" Πῖτι5. ΘΙ 6 

ψιι Βδαθϊαίο γτϑοίπ8 ΟἸΓΠ1 

ΒΟ] 1518 1 σῈ8 ἀνυμινήσῳ " ἴ1Π} 
καὶ ἃ ἴΐπ νεῦβαβ ἢ π|)τ|5. δά 
ΒΘ θη 15. τ] 1πηὶ δοίην, 

γ. θ4ο. Φέγγος) Φανος 1πᾶτι- 
ἀνόνα νοοε μὴ πα ]αὰ πιὸ ΠΣ ΌΤΙ 
διιοϊονγταίο ρα πμι5 1. ΕἼ. 1.α, 
γαοίμι5 ταῖι} 1: 0 δὸ 16- 

ΏΟΥῸ δϑαπθηίεβ Βιαα. δοοθ- 
ῬΟΡΜΗΪ, Τῇ σο ῬΟϑ5 6551] 0091} 
ΔΠγ15581} ΛΘΟΙρΟΓΑγῸ 7.551 Φἐγ- 

γος, 4πο6 ποη βδόΐπν τη 4, 
Α. }λ. “ωπι. ᾿Ογαίαπαῖν. εἰ 

αν. 8ε4 τὼ. {γιθιι5 οἴλδ1), 

405 ἀάἀ θη} Αι γροίεγι8., 11- 

ὈΥΪ5. ΒΟΡΙρΡ 18. ̓ πυ ΘὨΙΤΌΣ : απ1- 
Ῥὰ9 πιο δοσοίτίὶ ( 1) Ὁ. εἴ, 
46. ἀπθι αι πολ. ΟἸΠΠΘΗΙ 

1011, δάργοθαμιῖβ δεν ἑεϊὲ 
δδηίδηι [18. 

οὅ Παιωνὼν 7 ΕἸ, ἀθα}}, ἐκ 

παιῶν, δ' δύο οἷο. τα Οοέε-- 

γυ8 ΘΧΡτ ΧΙ, βοαποηΐο 2907:-- 
ίο, δ΄, ἐκ παιῶν δύο. Αιμοίε-- 

γῸ Ῥίασυϊε, ἐκ παϊωνικῶν δύο" 
φιοά «ὐάοπι ἔουυὶ πὸ ροῖ- 
οδῖ; Ῥοίοβ πη, ΟΠ π16- 
{τ αλ, ἀοϑισηδηίαν. (τα ὁ 

ΤΠ, πὶ ΟτΥαμπιαίϊοαθ ποΥ-- 
γὴδθ βαϊίομπι βαι5ῆοσοῖ, 50 01- 
Ῥαμάιιπι {πὶ παεώνων. 9 86ο0- 
τᾶ5 ἰαπιθ 1105 ἀτιο 5. {ττιϑίσᾶ 
4υδογαβ, Ηἶδὶ μέαε 1] ἀνοιβοι- 
σομκαε ΒΟ ρηΐθ. σΟη801η8 60}-- 

ΤΙ ρόβ886. βομο ιαδίοβ Ρυΐα- 
νοῦ, οἵ ργοχίίημο νοῦρὰ 16- 
σου! φάνος. ΕΠ ΔΌΙΓαΥ πᾶοο 
ἀπ Π οι  [α5.,, 81. Ὁ 6δὸ ριοίδ- 
οἴῃ οΧιβίϊη65, ἐπ παεὧγος, 
διώμβου, καὶ συλλαβὼν τριῶν 

εἴς. ϑεὰ ἰδμὶ πολ ο5., πὲ 
1] ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΗΒ. 111 ΠΤ ΘῚΒ ἜΡΟΝ 
πιοίσιοδο [0918 Ἰμ ΡΥ ΙΠ, 

οά Ἤλέκτρας) ΝΙΊΒΙ 68: 1ῃ 
Ἐωτιρίαϊς ΕἸεδοινὰ, αιποί τα 
4υδαγοὶ, αἱ δθο ἡπ6δ. διιιη- 
ἰὰ νιον ροβδιτν Η151 ον ἕθ 
ν. 87. ᾿Αλλ᾽ ἔξω ξύναυλος βοὰ 



Ἰ ΠΛΟΈΤΟΣ, 

ἈΟΤΌΒ ΤΕΛΤΙΙ 5ΟΕΝΑ 5ΠΟΌΝΗΛ; 
Τρίμετροι 

Γυνή. 

Τυ. Τίς ἡ βοή ποτ᾽ ἐφίν; 

2Ιδ 

2 ῖ 

Ια μβικοῖς 

Καρέων. 

ἡ να ἐν» Ἁ 
ρον Ὑ αἀγγελεὶ 

Ὶ 
᾿ -Ὁ ) ῃ ᾿ ὡς -- 

οἷον καλοὺς ἔχοντα παῖδας, ἢ, τὸν κωλὸν παῖδα" ἐπαμφοτερέζει 

»γὲρ τὰ τῆς Χρήσεως ἐπέ τὲ τοῦ 
“-Ὁ- Α Ὁ" ᾿, 

καλοῦ παιδὸς, καὶ τοῦ καλοὺς 
Ἂ ᾿ »Ἁ ᾿ ς - ᾿ 

παῖδας ἔχοντος. ἡ τὸν καλοῦ πατρὸς ποαῖδοι.. ὃ νοῦς πέπαικται εἰς 

πραγῳδίαν" ὁ γοὸρ χαρακτὴρ τραγεκὸθ,. ὧν ἐν Ορέση " 

» 

᾿Αναβοάσομαε πατρὶ Ταντάλῳ, 

τ 

ε » Ὲ 
θά Τὰς ἡ βοή ποτ᾽ ἐς. ἹΚορωνὶς εἰσιόντων ὑποκριτῶν" οἷ᾽ 

Ε κὰ Υ - 
δὲ «ἔχοι ἐκμυβικοὶ τρέμετροι ἀπαταλήκτοι, ρ΄" ὧν τελευταῖος, 

ν. θάι “Αρώ γ᾽ ἀγγξλεξ] 
ἴππο ροᾶε τηΐηιι5 Α. ἡτιϑοατιο 
40 66 ηαβαπαιι [εγ6 ἀϊββιἀθμΐ, 
ἙἘδ4άς. ΡΆ. Ζ“μπί. εἰ Ογαξαπαάνγὲ 
αρ᾽ ἀγγελεῖ. Ῥοϑὶ ΕἾ. οἴπηιοϑ 
χα πο 8. ἱπίορυῖβ, ὦρά γ᾽ ἀγ- 
ψελεῖ" ποθ δἰ ἴον 10.Ο. ΠΘ-- 
βογιρίθχα ταγϑμῃῖο: ἄρά γ᾽ γ- 
γελεῖ χρησὸν τὴς Οὐ]τ8 1188 
Ῥιδοίουοα βιη} που ρεοίδεῖο- 
το8: ᾿Αγγελεῖ} μηνύει “τι ἰθμ.-- 

1.15. ΘΟμσυ ποῖ .. ΒΟΥ Ὶ θη ἄτι 
εὐαΐ μεηνύσει. Ποϑοῦσ᾽] ἀγαποῦ- 
σα, ἀπιᾶπι, ΤΟΥ Δ}. ΠΟ 86-- 
γὴ 61 Δαἀπιριδ ργὸ ἀγαπῶσα" 
ΘΧΡΙΙοαο. ΨψΈγο., 51, 511} 
Οτασοας. ἰἰῆσιθο οδϑέϊ σαὶ ηλ 

αὐϊοπιίαβ, ποὰ 58 15. ΘΟΠΊΠΊΟ- 
ἀκα: ἘΠ ποὺ ν. θά. Φιλεῖς 
δρῶσα) ἐγαπᾷς ποιοῦσᾳ. Πώ- 
λαι]) πρὸ πολλοῦ. 

χαρᾷ οἴη “«ἐριδιορηαηῖδν.θ57. 
ΘΟ ρΡάναυὶ νοπιοῦῖδ. Ῥάμπ]ο 
ααξάσην τη} τ|5 Ογοβέθβ, Π60 
ἰατπθη Δἀοπγ αἰ 581 .6.). ΡΡῸ ἔθ υ-τὶ 
ἰὼν ἴῃ ἤμπο 80 οι: ααά 

οαπΐη πε ν. 984. πηᾶση0 
ΟΡεΓο [δοϊπαπε δα 1Ππϑίγδηία 
(Οοηνοὶ νου θα} Ἵν ἐν ϑρήνρε- 

σιν ἀναβοώσω Τ᾿ ἔροντι πατρὶ Ταναὶ 
τάλῳ" 6Χ 1|}15 501]Π1οοἱ ἀἰδοθη-ς,, 
ἄμιη, οσδΐ, ἀγαβοάώσω ἰγαδιοιιι 
αὐϊάάδϑμ). Βοῇάχο. 

95 Εὔπαεδα} Ἐϊοντιμὰ ρατιοι]α " 
ἰλπίτ τῃ. ογὰ ὦ. Ὁ. ὁχ- 
ἰφηΐ, αι ἴδμιθη ἜΘ  ΠΊΙΒΟΥῚ νοὶ 
τοῖα οδιϑα ᾿οοπάιϊιοαϊ: Εὖ." 
παιδοι λέγεε τὸν ΔΛσπληπεὸν ὡς᾿ 

καλλέσους ἔχοντα παῖδας, ΝΜία.- 1 
, , 3. ᾿ 

χάονο. ἸΠοσεεδίονα 2... Ἰασὼ ποιδ' 
ἸΠανάκειανς Νορί πη. ὨΟΡ 8" 
φῥγο Ῥοάα!ριοῦ ἀράμ,, 106. ἢ-τ 
1ταθιι8 (Δ Θβοι 40} 1ηἴγα Θ0Π0], 
α ν.. 701. ῬΑΓΟΠΙΣ νοτὸ 11-Ὁ 
Βουϊβατιθ,. 4τ|ὸ8. Δ ΘΙ ΌΟΥ αΠῈ 
ταοπιπιθηΐα ΘΟ, βίπ-" 
αἰ] οβἰβϑιπιατὰ σαγαπι ἱηρεγι 
νογηΐ ΜιυβαγτΩΙ ΠΟΙ ΤΩΣ Π115,υ" 
δηλ ΔΟΒΟΙΪΑΡΙΣ δὶ θτι5. 1π- 
δίρηοβ νἰχὶ, ὕο. ἤἴοιν. Ποξῥοτις 
δὰ 15. Τὸν Τρ ον. 6. ν. νὶ: 
οἱ 1. όξηνδα,  ἴηδου, Αὐτὶ 



2ι6 ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Χρητόν Σ τοῦτο γῶρ ποϑοῦσ᾽ ἐγὼ πάλας 
ἼΕνδον καϑημαι περιμένουσα τουτονί. 

Καρ. Ταχέως, “ταχέως φέ οἶνον, ὦ δέσποιν᾽ . ἵνῶ 
Καυτὴ πίῃς" Φιλεῖς ς δρῶ σ᾽ αὐτὸ σφόδρα" όφς 

ἡζθις οὐγουνγο συλλήβδην ἅπαντα σοι φέρω. 
» 

Γυ. Καὶ ποὺ 'ξιν; Καρ. ἐν τοῖς λεγομένοις εἴσει τάχα: 

5 ᾿ » 5 »Ὁ 5 , ᾿ 

Εγὼ δ᾽ ἀπωντῆσαξ γ᾽ ἐκείνοις βούλομεαι. 

᾿ 

4. « 
σι 

τῶν τῶν φἤχων κορωνὶς, καὶ ἑξῆς 

τέλει ἑκαςου συφήμιατος παράγραφος" 
. ᾿ ,.Ὁ Β 

ἐπὶ δὲ τῷ τέλει πἄν- 
τὸ ποα μμοέτεον τοῦ χοροῦ " "ᾷν- 

ταῦϑα γὰρ χοροῦ τὶ μέρος ὠφειλε ϑεῖναι, καὶ διατρίψαι μεικρὸν, 
ἄκρις ὧν ὃ Καρίων ἐκείνοις συμ μμέξειεν. 

644 Ταχέως. ταχέως φέρ᾽ οἶνον) Ἡνέκα ἥν 96 αἰξαγ ον λας; 
ἔθος ἣν πίνειν οἶνον. 

. 644, Δέσποιν᾽, “Ὰ] Ἐπτη 

η ἀΡαμενι Ὡδθοηΐ, δἱ γχγεοίο 
ααϊάόπη, σπμποῖδα Ἐπά. ΡΓδ6- 
εν Α΄ αἴιὰδ 8011 ἤοαϊε, ὦ 
δέσποινα, αἴαια, ΟἸϊΞθὸ 
νΟΣδ. Ρεάς ἰγιιποαντ. 
γ116 ῬΤΟΥΒ15, 80 τη06ο ἔμ 
ορβοῦναίΐαπι, χπθπ ΡΕΏΠ8, 
απο εὶς οἰΐδι Ο. 9. ο"- 
δϑδύιε; ἴῃ {π|0 σαχέως ΘΧχρο- 
Ἡἰτ συντόμως. ἔπι ζαυτὴ 
πίῃς} καὶ ἐγώ" ποη ἀρβιγάο: 
δῖο θη οϑὲ οἀρίθηάμβ (ὑ4- 
ΤΙΟΠΪΒ Ἰοοπ8: Οοἧια, ἤογα, 
γελὲ γροίοέα πιεποίαηέδ ργοπιδ 
φ γων., τοξ. δέ ἐρδα δέν δὲ-- 
δας, εἰ οοοαδέοτιθ ἐῶν ΟΡ }ὸογ- 
ἐϊνα δοπῖο ὅμ0 δαΐξεγαοία5. 
Ἰοπὰθ Ὥς} ὅτι. Συλληβδην) 
ὁμοῦ συλλαβών. 

ἿΑ 

ἥνα 

δ1- 

ὶ : 

ν. θάγ. Ποῦ ᾿ςὦ] Τὰ ἀγα- 
3. Εἰσει τάχα] γνωρέσεε (γνω- 
φίσεις ΒΟΥΙθΟγΘ ἀθτι]556 1) τὰς- 

.“ 
ν᾿ 9 

χέως. Πέραινε} εἰς τέλος λέγε." 
᾿Ανύσας] σπεύσας, τελειώσας. (.᾿ 

2. 

ΟἹ. 1. ς. 114. πειίγαα Ατὶ-- 

βίορ!αηϊβ Βοἢμο] ἀϑίϑεααθ Ἰοοᾶ 
Τὰ ρου, 

96 ᾿Απαγγελέα͵] ΜΏΠ:15 νανπὶ 
8. Π1 1 πο Οριῖ5 οὐ, πῇ 
Ρευβιιάθαπι βου θοπαπΠΔ 6886 
εὐαγγέλια" ΤΟΥῚ5. ΘΙ τον 6: 
τὰ [1 ν] πὶ ἀδρυ ΟἸΠΘ 6, 51 
414 θοπᾶο ΤῸ] εἴ ῬΊΟΒρΡΟΥ 86 
ππποϊαγοίιν, Εὐαγγέλια σεῷα- 
νοῦν οἱ ϑύειν ϑστιπὶ πη 4 γίδέορά. 
Ἐπ." ν. 644. 652. 

ηΩ7 Τοῦτο τὸ} ΤηπλοΥ ον, 
ἀποά 1 οπποίῖ5 ογαΐ ἃ. τὸ 
Αἰεδέεγιεϑ 6] οι, ἰάηαιτιᾶ}. δ1ι- 
ῬΡογνδοιμι. 



ΕΛ ΟΥΤΟΣ: 217 

! ! ῳ ’ ΕΣ ͵ 

Γυ.. Περαινε τοίνυν. ὁ5 Τί λέγεις, ανυσοίς ποτε, 
Ξ ͵ , 3 
Καρ. "Ακουε τοίνυν, ὡς ἔγω τῶ πραγματα 

-Ὁ - ᾽ κι ͵ὔ ,ὔ »-Ὁ 

Ἐκ τῶν ποδὼν εἰς τὴν κεφαλὴν σοι σούντ' ἐρω. όξο 
ν δ » ΝΕ , Ἢ Ὑ  ξ, ν 

Ιυ. Μὴ δὴτ ἐμοί Ὑ ἐς τήν κεφαλήν. Καρ. μή τάγαϑα, 
) - ᾿ ΩΝ ᾿ , 
ἋἋ νὺν γεγένηται; Γυ. μή μὲν οὖν τὰ πραγματα: 

θά Ὥς ἐγὼ τὼ πράγματα ἐκ τῶν πολδὼν εἰς τὴν κεφαλήν 
σοι.) Τὸ μὲν ᾧφαινόκιενόν ἐφε 07 τοῦτο τὸ, ἐξ ἀρχῆς μέχρι τέ- 

λοῦς ἐρὼ τὺὶ πράγματα" νοεῖται δὲ καὶ ἕτερόν τὶ πᾶνν αἰσχρὸν 
καὶ ἄξιον τῆς τῶν δούλων ὠσελγείας καὶ μοχϑηρίας. ἡ γυνὴ δὲ. 

᾿ γι" 3 ᾿ 4. ἢ Π Ἂ δ - χε ᾽ 

πραγίιατα τὰς οχλήσεις ἐνηησε, καὶ ὁ, τοῦτο Δεγξει, 

Μὴ δὴητ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐς τὴν κεφαλήν. - - - - 

ἊΝ γ Ὁ“ 
052 Μὴ μιὲν οὖν τὸ πραγματα.) Ὅτι ἐπὶ κακῷ ἔλεγον οὗ 

ν. 650 Ἐκ τῶν οἵο.7 ᾿Απ᾿ 
ἀρχῆς ἄχρι τέλους" τί ἀ66]4-- 
γχαὶ Ο.ὕ 1)᾽ 5. ΡᾶγΙου δὸ ϑολο- 
ἐϊαϑέίθ8, 4πὶ ποη ααΠΠ|οῖαγ Θὰ ΠῚ 
4586, 4π6ι ᾿ΘΘΟΠΙ ΡΥΙΠΠΠΠ 
ΘΟΘΌΤΓΘΟΓΟ 511 Ππδοῦϑδθ, νϑὺ- 
ῬΟΤ 1 56 ΠΒ111 : Π1 110 ΠῚ} ητι5 
ἰδηγθηι 4}11|}} ΘΟΙΑΡῚ Ιοη ρα 1α}- 
Ῥιογθι, οὗ ροία]απίι νον ι- 
146. ποαμηἰὰ ἀἸσατη. Οον- 
δῖιηι βροοϊοῖ, 1}}} ποπ ΟΡ 5οι- 
γΠΊ οϑί, 4111 πῃ ΘΠ ΠΟΥ ΐ, πρεύ- 
γιατ, ΠΟΙ 56 015 δἴαιϊιο ἔργον, 
οἱ ορἕβ Τα ῖ5, ἀο στὸ νὸ- 
ποῦ ψοΐογι θη τἰθῈΡΑΥῚ: 
φποιποᾶο 851 “7η15ἐαοηθέτς ἀ0-- 
οἹρΙδίτιν., πὲ ἀοοϊρι δ ηάπ) 68- 
56. ΠῚ 884Π6 Ῥογβιιδάθο, ἢ. 

Ἐξ. ὅ. 7 Ψα μοὶ τῶν πραγμώ- 
σχὼν μὴ μμεταδοίῃ, σατι886. ἢΠ1- 

ἨΠῚ οὐιΐ, ον ρᾶγ ο] πὶ π6- 
δον θη ΟὔΒΘοι1 ἤἼεγοεγο ἀ6- 
Ἰθαμητιϑ: πᾶ ΠΟΥΙΒΒΙΧΠΠΠΗ 
Ἐπ ογϑῖη ἴο δαϊῥιιέίγε, ααοὰ 
ῬΟΡ ᾿π] γα πὶ Ομ 1551Π|80 
ἀοοίγιμδο ψνῸ, Ο} 8. ρὲγ- 

πηι νου πη τοηρ, ᾿Πεγᾶ-ὸ 
ΤΊαιη ΠΡ 115. ἀδοῖ5 ΠΙΠΟΌΔΙΠ 
πᾶ ι65 νουρογαπι Βοπὶδὶ 08- 
Ταβοαθαπε, βαθρὶι8. ἰδ Θ0Π-- 
ἀὐ 6] ]10586., ατιὰπὶ δΔαγοσδ 01" 
ΟΡ]ΘοΙ:, 14. αὐάδῃ) οϑὶ οχίνα 
δομἰγονεγβίδιη. ογέδίορλα- 
γιὸ υΐίειη. παμ]π ψΈΓΘΟΣ 
τιὶ δοιθη πιὰ ϑολοίίαδίας 
51 Ια}. Βα 1116 ρῥγοθοΐ : 
4αδηγν18 οπἶπι ΠῚ Θρατοῖ- 
ἄἀϊοοβ, εὖ Φέκιίιε αὶ, νον- 
8115 δίαιιθ 11 ΟΠ] ΟὙ 8 Β1165 Ὠ11- 

πιὸ τοίπριαῖ, ἢϊο [πηοη ΘΠ 
οα]ρα νδοῦγο, οἷ Ἰηνῖο οΒ- 
βορητἴθηι ογαἰϊομ 8. δα Πησὶ 
ονὐοάο. Ῥοίϊονο ουγίβϑϑίβ 11: 
γ6 ἀπ θιῖο5, δαὶ ἴλοϑ 18 8} αιι86-- 
βίνουι ἴῃ. δ θίσῃα 515 η1Π08- 
ἸἸΟΠΘ. ΨΟΡΌῚ ἐρῶ, αποὰ ΠΟῺ 
αἰσανς αἰ αν νοᾷο ἸΙοοῖ 10-- 
16] Πρότο; 5οα. οἵα. ᾿ωϊάαπι, 
εὐ) μπιάατπ ; ατσιαιιάο ᾿ Θομ γα-- 
οἴπαι οὐ. Πς}6ὲϊ τὖ δρῶ, 
κρεμῶ, βιβῶ, ἐχῶ, σκεδὼ, κο- 

λῶν, ἀπδεήϊθ. δριιὰ Αἰ1005 



ΦΙὃ ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟῪΣ 

Καρ. Ὥς γοὶρ τῶνχις, ἀφικόμεθα πρὸς τὸν Θεὸν, 
ἼΑγοντες ἄνδρα τότε μὲν ὠϑλιώτατον, 

τ Νὺν δ᾽ ς ΆΕ. τιν ἄλλον, μακάριον κευδοίμονο, όξςς 

᾿Αϑηναῖοι τὰ πράγματα, -δοὺ 98 διεεσαξησεν. καὶ Μένανδρος δὲ 
ἐν Γεωργῷ " ἐν πράγμασιν» ἐν μείχαις. ἐν ἤϑδει δὲ ἀνοιγνωφέον. 

655." Νὸν δ: ε" τιν ἀλ λον] Δέον, εἶπέρ τις ἄλλος, εἰπεῖν, " 
εἰπέρ τιν ἄλλον εἶπε πρὸς τὴν ὕπιεσϑεν αἰτιατικήν. δ 

656 Ἐπὶ ὑα ς ἐτῶν ἤγομεν.) Ἐλθισο γὼρ τοῖς ἀρχαίοις ἐπεῦ 
πριαγωέρειν τοὺς αἰφωσιωμένους. 

[χὴ ᾽ : 
) -«-- καὶ εἰς ἀλα λυματ 

εἶτι5 ϑοπεσῖδι. 50 Πὶ Ὁ] ΠΥα, ΟΣ 
ἐράσω αἷν ἐρᾷν, ὑμηάενθ . οὐ- 
75 απἰάδια. ποϊΐογα σπηΐ εἱ 
Ἐ58 γε] ποθ ογ 6 ὑγητὰ (ΟὨ.- 
Ῥοβιία ἐξερῷν, πατερᾷν. Ροτ- 

ΤῸ ΨΕΥΒ ΡΙΌΧΙΠΟ ΒΕ ΕΥ με 
ταγοϑὲ Ὁ })᾽ 0. αἀπαην μι ὰ-- 
Ῥεῖ, οὐκ ἐρῶ" Ποῦ. 56! Ποεΐ δὰ 
βεπϑαῖπ ΧΡ θη τε τ ΡΘΠΌΠῚ 
δἰ σηϊποδηβ: Ἰπεΐτου 18. τ μὰ 
ΤΟΒΡΟ '811 ἴα] ομ Τὰ ᾿ποάπιη 
3 ΘΕΤ αν: τὰ ὠγαϑιὰ εἰπὲ" μὴ 
μὲν οὖν τὸ πράγματα ἐρεῖ ἧς. 

Αἰφυὶ τϑρείογο ργδοβίαϊ, μῇ 
τἀγαϑὰ ἂς τὴν κεφαλήν σοι: 
«το ἃ (ὐἹομθ ΡῈ θοῦ 
αἀἸοῖίτιν : ποῦν ἐτρ ὠοπῶ». φαθ 
πο φρεέγεγιγιέ, τ οαρες 

Ζιρέπα ἐπ ρΟΥΕ7Ὸ σπερὲ5 ἢ δἰ, μὴ 
μιὲν οὖν τὸ ΕΜΉΜΑΣ τος ἐς »είροι- 

ἈΡη ῥέοι. 

τ χ. 055. Ὥς γὼρ εἷο.}] Κ εΥ- 
1 6. Ὁ... οἰδιάϊοαι ὐὴν 

ΟἸἾἶ5580. γώρ᾽ Ὁ ἴθ 0 ργᾶο- 
ἔχηπι, διήγησιε" ἰθπὶ ΡοΥ- 
το. ᾿Αφικομεϑαὶ ἐπορεύϑημεν. 
᾿Αϑλιώτατον) διὼ τὴν τύφλωσιν, 

99 Ὅμηρος, 

ἔβαλλον- 

Μακάριον) διὰ τὴν ἀνάβλεψινς 

Εὐδαίμιονα} εὐτυχῆ. ποα δὰ- 
ἔθη δὰ ἐπὶ ϑώλατταν σομπδρὲ-- 
οἰθιτ᾿ αἀγεοίτπι πευϑῆνοι, νῸΣ 
πευϑεῖνωι, ἥπι8]6 511, εχ ρϑοδπ 
Τὶ ΠΟΙ Ροβϑιι}: πεζϑῆνγας σου τὶ, 
ἴθ, «μοά ᾿5ίμηϊ 1 Ἰηοα τι πὲ 
Οὐδοοὶ τϑοθπίιου 5. βου Ρε, 
181} Βαο Δ 6Η.. 

οὗ Διεσάφησεν" κοὶ)] Πᾶοο 
τη Α. 6ῈΈ ΕἸ. ἴα! οπι Ἰρτεσρα- 
οἴἸοπο Βαροηξ: ὅτε... πράζς 
ματα. Ἰδοὺ διεσάφησεν. καὶ 
μιένανδρος. δὲ ἐν γε Ἐχραϊδο 
δὲ, Αιροζογιόβ οὐ απ 6 οομίΐητο 
1851 νο]εῖ: ὅτε . ὦν. πράγ μεο- 
τῶ, ἐδοὺ, διεσώφησε καὶ Μέναν- 

δρος ἐν Τ᾿ Μεθ, δὶ αμϊα 

τη πὰ νιἀφογοίταν: ὅτε... 
πρώγμοτω. ἰδοὺ ὃ. καὶ Μ. ἐν 
Ἐς πὰπι ὅτι 510 5αδρίτι5 ἃ ΟΥ̓Δ η1-- 
χη ἃ 1615. πβρραίΐαν,, πὶ δα ἰπ-- 
Ῥὶοπάδμ βθηΐθ τα δ βοιβοὶ 
Ῥοβίαϊθι, σήμιξεοῦ. Οὐὐδέγηα 
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ἸΠρῶτον μὲν αὐτὸν ἐπὶ ϑάλατταν ἤγομεν “ 
Ἔπειτ, ἐλοῦμεν. Τυ. νῇ Δί᾽, εὐδαίμων ἄρ᾽ ἣν 
᾿Ανήρ γέρων. ψυχοὼ θαλάττῃ λούμενος. 

Καρ. Ἔπειτα πρὸς τὸ τέμενος ἦμεν τοῦ ϑεοῦ. 
, 

᾿ 3 , Ω , ἢ ΠΥ Ν " ΝΜΩΝ 
6057 Ἔπειτ᾽ ἐλούμεν.} Απὸ τοῦ 1 λούω. ἢ ἀπὸ τοῦ ἐλουοικενὴ 
, , 

κατὰ σψγπκοπῆν. 

κ ἫΝ 9 3 Ε ΕΣ Ὁ ἡ 

657 Νὴ Δί᾽, εὐδαίμων.) 42. Ἔν εἰρωνεία, ἀντὶ τοῦ καποδαΐ. 
φ " ΔΡ 3 - " - , Υ̓ 

μων" τὸ γὰρ εὖ ἀντὶ τοῦ, υς, μορίου. τὸ δὲ. ψυχοῷ ϑαλάττῃς 
Α “" 3 Ὁ ἡ κι τ “ « -. 

διὰ τὸ τῆς οὐσίας ψυχρὸν τῶν γερόντων. τὸ δὲ ἡμεν ὠντὶ τοῦ 
᾽ ᾿ ἁ “ὧ "»  ὙΝ , 

ἐπορενόμεϑω" διὸ μετὼ τοῦ ε ἀπὸ τοῦ εἰῶ. 

ν. 659. Ἦτεμεν}] οΐα, ααοά 
ἅῃ ΡΙευίδᾷαο ἃ. τιξ ορουίο- 
Ῥαϊ, εδὶ βιρροβιίαπη, οαγοΐ 
σι. 9). ϑ8δθοιία οδϑί βουϊρίῃ- 
Τα 18] Δ πὶ ΟΠ ΠΊΘΙΙΟΙ ἐχ- 
ῬΙϊοαῖο, μεν} ὑπήρχομεν. 
Τριάοιη οχίδί ν οὐϑι τορι σηδη- 
ἴθ τέμιμενος, απο ΟΠ Ἴπ50-- 
105 ἴῃ Π]ΘΙΠ ΠΥ 8115, 51 ΠΟΥ 
αἰαιιθ τέρμ μαχος, τεμιμοώχεον. 
»---- 

ἐπ ἤος (οηιοὶ οοο, ΑἸἐμοχίοπ-- 
8605 ὧν γηιΐαπι ραγέεπν αἰζο 678 
τὸ πράγματα. ἤΐοοθ ἥϊεπαι-- 
εἶγιεπι, φιεὲ ογ)ιδείοπν ροέεοείαξξδ 
βασι χαοίέ ἐπ. ρτίοοία. ΝΝαιπο 
Ὠ1Π1 οδὲ πξοδῦδο, τιὶ 4810- 
ααμ τη οῖῦ : δίθμτ 56}- 

γαῖα Ραγίιοι!α δὲ, εἰ, ατοά 
γεοίΐο νὰ (ὐδίἰογιζιέ5., θᾶ, 
4113 1 Β6ΟΠΓῚ Βιητι85, ἀἰβί1- 
οἰΐοπο οοπδίιξα!ία, 8}15. οὐῖΐ 
ϑολοίίαδέαθ ᾿λ0 08: ποέαπαε 
ἐδί, ἀρεγέε ΑΥβίορ μη 6 πὶ 22ι-- 
αἴοαγο, πράγματα 5ιπ|ὲ αὖ 
«“ἐπομϊεηδέφιις ὧν ρεογεπν 
}ατίεηι: χε οἐίαση Μθδη- 
ἄτν Ζία ροϑβιιξ ἦν “ ργίοοία. 
διιίάαϑ: ΠΠράγματα" ἐπὲ κακῷ 

- 

) 
χρῶνται τῇ λέξει οἱ παλαιοί" 
πὲ Μένανδρος εἴο. ὕεται 

1|αὰὰ νίη νοοὶΒ αὐ Ῥχοθᾶς 

γοὶ, (Οὐπιῖοὶ ἸΟΒΙῚ ἤΖεπατ-- 

γί Ἰοσα ΔΒ Ραῖϊ 48, 
7 οκοίμι5 δὰ Οαίμῖ. ἜΡπΕ. 

ΤΊ δι; οἱ ῬΟΙ. νὰ) .χ62. ὍΣ 
“άοία ρουῖμάθ 1ῃ ραγίοιι ἀ6- 
ἘΟΥΪΟΥΕΏΣ Θ8ΟΟΙΡῚ πιοπαῖ. 

ο. Ὅμηρος) Π. Α, 914. 
4ο ᾳὰο ρῬοδίϑθ ψνοῦβϑὰ νἹάθη- 
ἀπ5 οἷ ΙΡαιεϑδαπ. ντττ. Ρ. θδὅ. 
Οὐϊρι5 ἴῃ ᾿Απολυμαίνεσϑαο 
ἀρὰ ϑωζαάσην οαγοας Μϑ88. 
Ῥαν 8. δα ἴεγο οποία Βηρρε- 
ἀϊϊανι Δ έγηιοί. Ὁ. 127. ν. 10. 
Ἐκ Α. σοροῖπι Αἰιδέθχιες εἶϑε- 
5ο, ἡπαμ ἤϑισοὶῃ οοἰθ 18 Εαα, 
Ῥῆᾶνο ἰθδεγοίυγ., ι 

1 Λούω)] ἴπ Α. εἱ ΕἾ. λύω» 
βοπο οουγοχὶξ ('ίεγφέῖεδ, Ὁ. 
Ὁ Ὁ. «δἀροβεῖ ἐλούσωρθεν ΡΥῸ 
ἐλούσωαμεν. Ὠεϊπάο Ἰεσοπάμπηι 

Ω ᾿ 5 - 
Ῥοίϊπ8, ἢ. ἀντὲ τοῦ ἐλούομεεν. 
ἰδίαι. αὰ Οα. Ζ. ρΡ. 1600. 
ν: 39. 

2 Ἔν εἴρωνείχ}) Κατ εἶρως 
νείαων. σι 090. 
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Ἐπεὶ δὲ βωμῷ πόπανα καὶ προϑύματα 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

66ο 

εἰκωθωσιώθη: πέλανος Ἡφαίφου φλογὶ, 

66ο Ἐπεὶ δὲ βωρῷ.] ᾿Αντὲ τοῦς ὁσιωϑείσης τῆς ϑυσίας, καὶ. 

σῶν ἀπώργμοίτων ἐπὶ τῶν βωμῶν ὅ τεϑέντων, ἅπε σνται τὸῦ κανοῦν 
παὶ ἐπιφϑέγγονται ὅσια, καὶ τότε ἔξεςι τοῖς ἀπὸ τῆς ϑυσίας ἀδεῶς 
χρῆσϑαι. 

6θο Καὶ προϑύματα. ἢ Γρχφεται καὶ ϑυλήματα. ση μοιένει 
δὲ τὼ “προκατάώργματα, τὸ πρὸ τῆς ϑυδεμε γενόμεενο, ϑυμιάμα- 
σα, ἡ πλακούντια. 

ε 

ἔδὶ Καϑωσιύϑη πέλανο-. Τοῖς κοιϑήκουσι νόμεοις ἀνιερώϑη, 
παϑηγνέσϑη, ἣ ὅσίως ἀνετέϑη. ἐπειδὴ δὲ δ πέλανος τῇ Ἡφαξἕςον 

φλογὶ καϑωσιώϑη, καὶ τὰ πόπανα, καὶ τὰ προϑύμωτα. { Προ- 

ϑύματα δὲ, Τουτξς!ν" ἢ τὰς ὀλύρας, παρὼ τὸ προϑύεσϑαι τῶν 

ἑερείων, ἤ κριϑαὶς, ἢ λιβανωτόν. τὸ δὲ ἑξῆς, 

ν. 060. Ἐπεὶ δὲ βωμῷ εἰἴς.] 
Ῥυμηππι Ο. 1). ῬγΟρόπονΘ 
Ἰαδεὶ Ἱπ|οΓρΡυ ΙΔ 068: 
»4] γλυκύσματα. Προχύμωτα ]) 
τὸ καταχύματα. Καϑωσιωϑη) 
καϑιερώϑη. Πε ἑλανος εἶ, ἩΟΣ 

σπρίου. Ἡφαίςου) πυρός. Πα- 
Πέλανον 

Πόπα- 

ρεκατύετοὶ ἐσωρεύετο. 

Ἰορυιπῖ5 6580. σ0ηπΠ8, πΠ66 
Ἠαιιβογδ, δαμϊἀοπι᾿ ᾿θπότὸ : 
ΠπδΟ Τηϊππ5, 4} 5. 1Π610115 
ΠΟ]ΠΡῚ ρόξϑιῖ, φαρά, δα] αι18 
(οπιϊοὶ νου ὶβ, ΕΠ. δέθρλατιτ8 
ΘΟΒο  αϑἴα ργδθοσπηῖο δα ιν πιαῖ 
Τηά. Τ|ιο5. ἴῃ Πέλανος, ΘΠ 
Ζηγα67,.6 τὸν πέλανον ἦργιξ ἔγ-- 
7ἐοὲ βοἰέξιεπι, τὸ πύπανο αιεέθην 
δὲ τὸ προϑύματω ἐπιροτιὶ σραθ. 
᾿Αἀδιγραμ! νογὸ βργα δοὺς 
ΘΠ] Ἢ ἄχο νουϑηε, οἱ δὶΠ6 
ἀπαθῖο διιπὲ οχ ἰγασορήϊα αἰτᾶ-- 
ἄδην ἀεςογρί! : 804 οταίϊο 16 - 
δἰτὶπια Ἰυποίαγτα πὸπ ΘΟηρΙ - 
ἐϊαίασ : αποά νηταιπ Ἡλεὶ 
ϑολοίίαοίαβδ πὸὰ [ο[6]]οΥ]1, 

“4086 ἴδιοι 11}1 τεμἰαμΐ, ρᾶ- 

- Τογοπηΐ ; 

ἐπεὲ δὲ βωμῷ προ- 

ΤΗΣ 1160 Ἰπήϊοϊο [0] μά 66 
αἰ ΠΙοα] αι ργοβαηΐ,. Ἰογίδβ8- 
518. 12 0}1π|5 Πα. 8 6ϑ πη] 121η1- 
168. τα τε. 106 ΤΟΙ ΠΟ 1111} 510- 
οράει; Ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ βωμῷ πό- 
πᾶνο καὶ προϑύμωτα, Καϑωσιώ- 
3η τὲ πέλανος Ηφαΐέςου Φλογέ" 
ΨΟΙΣ ἜΕΙ Ρ νς ἃ προϑύμιατοι, 

Καϑ' ὡὠσιώϑη π. Ἢ. φλογί" 
αὐνθεῖ ΘΙ σου 8, μρἰδηΐτ8 
ΟΓαίΣΟ 6 οὐ 4πΔ6γΆ}1'. 
Οὐδο ἀκ ποΐα Ῥγδοροβιίιο- 
μι: ἐν εἴ ἐπὲ 61Π1|051 ΡῬυΟ ΟΣ -- 
ΥἹ ρουδιπῖ, Ππαιὰ μ16 ΡΥδο- 

πσαπ6 ἴδ 60 Π11-- 

Ὠϊι5. ἱπδουρομί) αἀπχὶ ἐπὲ, 
απο ΡΓῸ ἐπεὲ γηδ]ὸ Ὁ. 9). Ὁ, 
ΟΧΟΙΡοί : 1ἀεγ Κατεκλέναμιεν " 
ὨΘΗ δϑ8ί., αυιαγο ντι σαΐδο ΡΟ 
οαποα5. μά, Ἰοοί ΠΟ: ροκί- 
Ῥοπαίην,, ΠΟΡΕ 68. Ραίχοπεπι 
Πδροαί ιϑωζαίωαην, 4 δοὸ- 
ππὰπὶ ἀδεουιροιὶ πο τᾶ απ|- 
ἄδὴ τπᾶσπὶ πιοίμοηϊ, δά 
απο πππο ἴῃ ΠΟβΙΤ 8. ἡ ε81--. 

ἀογαῖυ: Κατεκλένομεεν, ἀντὶ 
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᾿ Ὁ " 

Κατεκλίνομεν τὸν Πλοῦτον, ὥσπερ εἰκὸς ἣν. 
-ὉβῊ ΝΥ ΄ ’ 

Ἡμῶν δ᾽ ἕκαξος ςιβώδωα παρεκαττύετο. 
τΝ ͵ 2 ’ Ὁ " 

τυ. Ἦσαν δέ τινες κάλλοι δεόμενοι; τοῦ Θεοῦ; 

᾿ ’ « Π ’ 4 

ϑύματα καϑωσιωϑὴ ἩφΦαίσον φλογὶ, καὶ πύπανα καὶ πέλανος. 
» ΑἹ - ᾿ ς ἐς , ᾿ »» 
Ἄλλως. ὃ δέον εἰπεῖν, καὶ πέλανος, ὃ δὲ ἀσυνδέτως πέλανος εἶπεν. 
᾿ δὲ « ᾿ ἢ , τὸ ,. 2») ᾿ δὲ , 
᾿ςέον δὲ, οτι τὸν μὲν πέλανον ἐν τῷ πυρὶ ξῤῥέεπτονγ, τὰ θὲ ποπᾶ- 

᾿ " φ᾿ ᾿ γ,. γ ’ » ΛΟ ἐόν ἃ 
νά, καὶ τοῦς πλακοῦντας, καὶ τἄλλα ἐν μέρει, τοῦ βωμοῦ ἐτίϑε- 

ΕῚ . , ς ε ὅΔὼν - ,᾿ “ Ἴ 4 
σὰν. ἢ τὸ πέλανος ἑρκηνείκ ἐφὲ τοῦ προοθύματα, οὕτως, ἐπεὶ δὸ 

"» ΩΝ , " , ᾿ ͵ ΄ 

τῷ βωμῳ καϑωσιωϑὴη το ποόοπανο, κα' τὰ προϑύματα καϑωσιωϑὴ 
- -χ κε ς ιν - 

τὴ Φλογὲ τοῦ Ηφαίςου, ὁ πέλανος λέγω" ὁ καὶ κρεῖττον. 

᾿ -] Ὁ Ὕ Ἂ »} 3 , » 

606 Παωρεκαττύετο] Ἔκ συλλογῆς Ὁ εὐτρεπίζετο, ἀπὸ τῶν 
΄ ᾿ ᾿ ξ ΄ 

καττυμοτων. καττύματα δὲ λέγονται οἵ μειπροὶ ἱμάντες, οἱ ἐπὲ 
-Ὁ ΄ τ. τ' -" ᾿ -" , 

τοῦ κόπρον ἐῤῥιεμι μένοι. Ἀέγεε οὖν ἐκ πολλῶν καὶ μικρῶν τῆν σί- 

βάδα ηὐτρεπίζοκεεν. 

τοῦ ἀνεκλίνομιεν" οὕτως ᾽Αττι- 
κῶς. Ἄρις. Πλ. Κατεκλίνο- 

ΜεΕΡ....  Ἐατὰ ϑνγτίὶ Τῆς νος 

Θυλήματα νεὼ, 4186 ψ͵ο6 
σροϑυμάτων 1} 4118 Θχ 1550 
1Ργ 15 νοίμβ Εἰμαγγαΐου. τθ0- 

πεῖ, σάτα ἔονίε Ἰθοίῖο [πὸ- 
τι αἰίου 5 Ὀ]α 11. 

ν. δ6ά, Δεόμοεενοι  Χρήςον»- 
σεις. Ο. )Ό. 

ὅ, Τεϑέντων)] 8:5. Ζογίωϑβ 
δυιθηάανιὶ ρυιοσ Εα 4, πλᾶ-- 
οἸ} πὶ τιϑέντων. 

4, Προϑύματα δὲ] ΟἸ 

οἀεραῖιν, καὶ τὸ προϑύματα 
δὲ, τουτέσιν" ἢ Σ5τοῖς ὀλύρας 

Εἴο. ΡΥ 8. ἤλμϑέθγε5 ὙΟΟΘἢ 
προϑύματα ἀαρ]ϊοαν!: ἀποά 
Ἰάθο μι πΘΟΘβΒΑ. 11 Π}, 4]8 
5Ε 4 αία, ἤ τὰς ὀλύρας" 

«ἰοααΐη βουῖθὶ ἀδριοναί, καὶ 

᾿ , ἢ 
τὰ προϑυματα δὲ, τουτέξιν, ἢ 

.« ὅλῳ Ἂ 3 " Ἂ λὰ 
αἱ ολύραι. «. ἡ κριϑαὶ, ἡ λι- 

βανωτύς. 
2 

π Διϑην νης εἶπεν] Ηδος 
ἰοίἀθ ᾿λἰευ 5 δὰ ογα Ὁ, 

1). γορονίπμίμν, πἰδὶ ααοά 
εἰπε πέλανος. ' 

6 Εὐτρεπέζετο )ῦ. Αριπα .8ι2-- 
εἰανγν», 4 ϑοποι θη ποοοα 46- 
ΒΟΡΙΡΒΙ 1ἢ Παρεκαττύετο, 16- 
συίαν ηὐτρέπιςεν, οἴ, οὗ ἐῤῥεμι. 

μένοι ἐπὲ τῆς κόπρου" 40 Ρε-- 

μδυΘ. ᾿ᾶ ΧΙ) Ἰγοααθηϊαίωγ, 
Ἰἀδιηαπθ ϑ8ᾶερ ποίαϊ, αποά 
ὃ ποπρών. Νοάήϊιε χϑιοοηάα 
εδί, αἴἰὰ6 πιᾶυρῖηὶ Ὁ. 90, 
πῃ δενοῖ, δαἀποίαϊο; Τὸ πα- 
ρεπατύετο ἀντὲ τοῦ συνῆγε καὶ 

συνετίϑη σχοινία, ἂς ἰδιωτικῶς 

Φασὲ βροῦλα, ποιῆσαε εἰς ςι- 

βάδα «ρωμνήν. Νοσεπὶ 1]] απ 
ΒΟΥΓΙΟΙ5 ΟΥ̓Δοοῖαθ. 2 }}}15. 11- 
Ἰπδίγαὶ (αν. 221ι ὕαπρο τὰ ΟἹ. 
Μ. εἴ 1. Οσ. αδἰᾳμε ἀρρεπμά. 



ΕΥΤ, ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ἱζαρ. Εἷς μέν γε Νεοκλείδης, ὃς ἐς; μὲν τυῷλὸς, δός 
Κλέπτων δὲ τοὺς βλέποντας ὑπερηκόντισεν" 
Ἕτεροί τὸ πολλοὶ στωντοδαστοὺ νοσήμωτῶ 
Ἔχοντες. ὡς δὲ τοὺς λύχνους ἀποσβέσως 
Ἡμῖν παρήγγειλεν καθεύδειν τοὺ ϑεοὺ - 

!] 
κὰν Α 

6065 Εἷς μέν γε Νεοκλεδης.]} Ἑῤς πολλὰ πεκωμῴδηται" εἰς 
«: ῃ ᾿ δ , , ἈΝ ἢ ᾿ς 9)! 
δητορα, παὶ τῷ δημοσία κλέπτοντα. καὶ ξένον, καὶ τὰς οψεις λε- 

Σ -" 2 - λωβημιένον. εἴρηται δὲ καὶ ἐν 7 ἸΠελιχργοῖς περὶ αὐτοῦ, ὅτε ῥή- 
, ώ 

σὼρ καὶ συποίβοαιντης- 

θη. ᾿Αϑάρης χύτρώ τις] ὃ ᾿Αϑάρα, μόνη ἢ σεμίδαλις. ᾽Αττι- 

ν. 665. Τυῷλὸς) ΑἸΙαα 1νῖο 
σι. ᾽ Ὁ. ϑελοἰἑαςέοβ νον, 
5θηβι δὰ οβίοηαι νοἰτ; 
Τυφλὸς] ἀνόητος. λέπτων] 2ὼ- 

ροδοκῶν. Τοὺς βλέποντας) τοὺς 
φρονίμους. ἴθι γηαχηθ οοη- 
φοάδιημ8, κλέπτοντα ὨΟη ἀρ- 

δυσί. σθαι] δωροδοκοῦντω, 1 

οεἴεσ 5 αι θαι πα ΠῚ ἐδ, ποῖ 
4} ὁσουτοαπι π0}}18 Τα! Υ ρι οἰα-- 
ἰοηεῖη σον ποι, Τή θα 11- 
Ῥεν: Ὕπερηκόντισεν) ὑπερέβα- 

Ἅλεν- 
ν. θ0ο. Παρήγγειλεν] Μον- 

511 Γὰ]οϊθμάο ν εἰϊαἃ, αιοα 
ομ)η65 αἀ, πορ]οχογαηΐ, δἀ- 
ἀϊάϊς Αἰπδέεγμδ : σοπδοηΐιὶ Ὁ. 
᾽ Ὁ. ἴῃ το καϑεύδειν ΘΧρο- 
ὨϊΓΩν,, ὑπνοῦν ἢ κεῖσϑαι ἡσύ- 

χως" 515 η1}Ποαῖτιν απ ταν 6- 
γα, {ιυέδέϊει γα 676, δεζθ «οὐ 
᾿δογηγυϊώ,γν ΟΟηι ΡΟ, ε7 6. Νοκ ατι- 
ἴδηι ποη σερόπολος μαϊγεὶ, 864 
Ἡρόσπολος,) δ νεοκόρος, δοὺ- 
λος" υἱγαιποιπιαπθ ρτορᾶνο- 
Υ18, Ὡ8Π1] ΔΙ διιπὶ ρΡοϊοϑίαίο 
Ῥγϑοάϊία, πιοίνὶ 1651} 15 6618 
5 .15Π6ὲ : τοσθρίας ἰάθη [6- 
οἴλομὶ ῥαϊχοοϊπαίαν,; ἰεδία-- 

ἐλπίς δὰ Οἅ. Ζ. ῥ. 1580. ν- 
10. Οὕτω δὲ οὐδὲ ὃ πρόσπολος 
δουλικὴν ἀεὶ ὑνομά ἐσιν. οὐὲ 

μὴν δ πρόπολος «. ο΄. χρῆσις 
δὲ προπόλου ἔν τε τῷ τοῦ Κωμι- 

κοῦ Ἰϊλούτῳ οἷς. ΄τπ|πὶ φαυὰ 
Ο. 09) Ὁ. ϑ8ιιρεν αὖσϑηται «ἀ- 
βου ρα! ργυδοίοτι, εἰς αὐϑη- 
σιν ἦσϑον, αι1ὰ νὴ] ἱερσαΐ, 
ΠΟ ΡΕΥΒΡΙΟΙΟ: Ρούϊπ5. ὍΟΥ1- 
βΒοιιπν {πετᾶΐ, εἰς αἦσϑησιν 

ἔλϑῃ. Βδοίο νοῦοὸ Κοσμέως} 
εὐκτάπκτως, ᾿τοὰο ᾿Πογὰ βαρογ- 
νδοῖια ἀοϊοαΐιν; απ ἰδ ἢ 
1ορ απ Το 11} 86] ν, 700. 
ΤΟΥ ΘῺ ὈΓΟΠΌΠΟΙα Πα] ἀρπά 
ΤΕ ΠΟΥ 68. τιδ]ἰαί την ΠΙΠ15 
80] Ποῖα. βϑοιίαβ: δὲ το] 18 
Ομ ἰδιῖ δὰ ν. 970. 

Ἅ 

3 το 7 Ἔν Πελαργοῖ!] Ἔν ἃ 6ε-- 
ἔθρηο εἰ ογέο πορὶθοίπμι 6Χ 
αἰααθ ἃ. ρυῖϑοα τ αδειἝα 

᾿ΑἸωέογεδ. ἔπ|61}16 1 ρο δῖ, νὰ] 
1ρ5ππὶ «7γἐδἑορηαπεπι ἴῃ Πε- 
λαργοῖς ΝΘΟΟ] 46. ΠῚ ΘΠ111586, 
ἰαμάπϑαι γοίογι8 εἱ β5γοο-. 
ῬΡμδμίαθ; γψοὶ ἀθ 1110 πιοι)-- 
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Ὁ πρόπολος, εἴσων, εἴτις αἴσϑηται ψόφου, ό7ο 

Σ γοῦν 5 ἅπαντες κοσμίως κατεκείμειο, 
Κάγω κανεύδειν οὐκ, ἐδυνοί ὥ μήν. ἄλλ μὲ 

᾿Αϑάρφης χύτρά τις ἐξέπληττε κειμένη 

-»- 3 ᾿ “ο 5 ᾿ . κι 

κοὶ δὲ διὰ τοῦ ἡ ἀϑάρης, Αἰολεῖς αϑήρας, ἡ δὲ κοινὴ διὼ τοῦ ὦ 
ἀϑάρας. 

6γ2 ᾿Αϑάρας] Ἤγουν πουρκούτης. 
᾿ λεγο, μένη πον οπούτη" 

εἰκύτως" αἵ γὰρ γ 

ἀϑάραν ἐσθίουσιν" 

ϑεῷ-. 

ϑ θγον δυνά μην] σ΄ ΏὩῸΌ. 

ἠδυνάμην. γιὰ, “οιρἑω, “{εἴο, 
ἴθ Ἤκμελλον, Ἴλοπι. Παρ. ἴῃ 
Ἐβουλό μην. 

νυν. 6γὅ ᾿Αϑαρης} ᾿Αϑάρας, 
απο ΘΟΠΙΠΊ 18. 6586. α1ὰ]16- 
οἱἱ Ργόορυῖαμι ϑολοίἑαϑέος αα-- 
Πγηαΐῖ, 10 Ατσαπά, (ὐοα. οοΥ- 
χϑοίτιηλ {τ|1556 πηοπηδΐ δὰ ΟΥ̓ἂΠῚ 
ΠΙΡΥῚ 5111 Αἰγέδίεγιϑ : 1 ΘΗλίτι 
δαΐο ΡΙδηθ τπ Ο. 9᾽Ὸ. ρε- 
τίου ν. 085. πρὶ ἰὰπιοη 
οαἄοπὶ Π]8 18 ἡ 5ΠρΟΥΡΟΒΕΙ: 
ΝΘΥΠΠῚ 01] 86 0115 δίαιτα οἹη- 
πὸ8 Βα, ν. θοά4. ἱπιοσγυιιμ 
ἀϑάρης τΘρταθβοηίαι, [αμϊ- 
ἄσοτυ πὸὰ ἀπθιῖο, «αΐη Ἔχοιη- 
Ῥίαν {Ππ4,| φιιοὰ ῥύαὸ πιαπὶ- 
Ῥὲ5 μαδεραῖ, οὐπ Βα ά. ἴῃ 
ἀϑάρης ΟΟμδρίτανογῖ : 5εα 
Ῥυΐοσθ ἴοοο ᾿ἰρΓᾶν 5. οαϑηλ 
δὰ νυ]σάγοπι βἰρθίᾳιο. ποίδπι 
Τουτηαη γοάίβουθ ἤθη ἔπ 
ψουϊΐα5 ; ΑἸ ΘΥῸ ῬΑΡ ΠΙΡΘΥ οαπι-- 
λον ἔαοϊπηάτμη χα βίην, 
τιῦ ἡ ϑΠΡΟΓΡΠδ. 584]16Π} δεἰηοίδ-- 

Τοῦ; ἴοτέϊο ἰαμάσαι ἀοίουχλίας 

32 ᾿ 

Αϑα ρα λέγεται ἐδιωτικῶς 
ἤγαγε δὲ αὐτὴν γραῦς τις τῷ ̓ Ασπληπιῷ" 

γραῖαι τοὺς ὀδόντας ἀποβαλ. οὔσοιι οὐκ ἀλλό τι } 

τοιοῦτον ἐχρῆν καὶ δὼ ρον αὐτοῖς προσί(βῥέρειν τῷ 

το σίοηὶ Δα χλ σοηδῖαπέρχῃ γ6-- 
ἰθὺ 5 ΠΟΙ 8186. ΒΟΥΤΡἐΥ ΠῚ 
χηόνεσο. ἢ οοάεῃ Ἐβξέπλητο. 
τε] ἐτάραττεν. - 

16, ποίϊββι πη ΟΑἰ πΠ] Ὠ]αἴοΥ 6. 
ῬΊαγα ἔπι1556. 1. ΒΟ ΟῚ 115 δά 
δι [αι] ἀϊοία. πάρ ρ6-- 
{τα [οσίθ ργονοθίπι 86- 
ποΐανς ϑιμξαάας: Νεοκλεέδου 
-κλ ἐπτίςερος" οὗτος κεκωμῴδη- 

μα ὡς ῥήτωρ ἢν. καὶ τυφλὸς, 

καὶ συκο(βώντης, καὶ κλέπτης" 

ἘΡῚ ἰἀμλο. πτῖπο Ἰρϑιπι Ο0-- 
ὑὐερόι ὨΟΒΙΡΙ ἸΟοτιπι 5176 0]. 

8. ̓Αϑαρα)] Νομῖηι 4Ὁ δ 
ἀἴνουβα, ἥἧπαθ ϑφμζαίϊας 5001-- 
Ῥϑιῖ; 4φιδπαιδπη) δ᾽ ὅθ 0115 δά 
δΒῦπο Ἰοοίπη ἀπί]ατιῖ8. 4ατη 46-- 
Ρτγομία {που πη, 60 χπὶπι5 εἶπ-- 
Β1Ὸ5, απο ἰροα δες .5γ-- 
δέορ Παιιῖς ψΈῦΡα ῬΥ̓Οἰ θυ δυΐιτ : 
᾿Αϑάρα, ἄλευρον ἡψημιένον" κλ- 

γετας δὲ παρὰ ἐοὲν ̓ Αττεκοῖς διοὶ 

τοῦ , ἀϑιεέρης" οὗ δὲ κοινοὶ διὸ 

τοῦ α ἀϑάρας. ᾿Ἂρ. Πλ. ---- 

ἀλλά με... τοῦ ν γραιδίον. Θποά 
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Ὀλίγον ἄπωθεν τὴς κεφαλῆς τοῦ γοαϊδίου, 
δ, λυ ονς Ε 

ἜΦ᾽ ἥν ἐπεθύμουν δαιμονίως ἐφερπύσαι. 67 ς 
Ἔπειτ᾽ ἀναβλέψας ὁρῶ τὸν ἱερέα 

Α Ἂς [ ᾽» Α 

Τοὺς φϑοῖς ἀφαρπάζοντα, καὶ τὰς ἰσχάδας, 

075 ἜφΦ᾽ ἥν ἐπεϑύμουν δαιμονίως. ἐφερπύσαι] Περισσὴ ἡ μία 

ἔπα ὁ ὡς εἷς τῶν ἱερῶν ὄφεων δηλονότι. ἐφερπύσαι δὲ, βαδίσαι, 
"9 .ἋΔἢ - -Ὁ ξ ΜΡ ὦ ᾿ ΄ ; “ : 
ὠπὸ μεταίζορας τῶν ξρπετων " ἔς τοῦτοῦυ δὲ τὴν ἥσυχον κλοπὴν 

Π Ὕ) ᾿ , ὃ, - 
τὴν ἐπε τὴν χνυτρὰν ὀηλοῖ. 

οὐ ν. δγά,. Γραϊλίου] Ἐγαΐ ἴπ 
σ΄. Ὁ Ὁ. πέϑοῖο αὐ ταγθᾶ- 
ἴπμι, απο αἷϊα πιᾶητ5 δὰ 
σα] ϑαίδο ἰδοῖ ΟΠ 15 ΠΟΥ πᾶ 16- 

δηχιΐ: ν. θὅ8. μὲ} πον δ- 

Ῥαΐ. Γραΐ ἴῃ πὰ πἰγο1- 
(ἰὰθ 5υ}] άπ οοα!θβο1}, απᾶ- 
81 ΒΟΥ ΟΓ τ γρῳδίου" νοϊαϊ 
1 ληδάριον Ανιὺ. ν. γιῦ. οἱ 
δριὰ “αολοπενυ «4ἐδοπ. κατα. 

Ρ. 585. [)ὴ. Κορένϑιον πωράπη- 
. ΚΖ 

χυ παχινον ληΐδιον. 

“ ν.θγ5. Δαικονίως} Ἐπιτηδίως. 
σ. Ὁ Ὄ. φμοά ργδοοοάθμίνον»- 
Ῥο πηρσεμάτηπ ογαῖ αν ονθι- 
τι, ΟΠ] βεαπομΐθ σΟὨ] πη ΧΊΐ. 
Ῥτο ἐφερπύται, ποίαπϊα Αω- 
δέ670, διολάαδ ρϑυ ρῬούδῃι ̓ Αῷερ- 
πύσαι. 

ν. 6γ0. Τὸν ἑεοέα7 “ἰδ ἐς 
5. ριπεί. τοῦ ϑεοῦ αὐ νογ-- 
δίεην διυρρζετιώποη: 8660 ἔμ 

αγἐϊοιεέϊια τὸν ἀπέε ἱερέα γδαϊχε-- 
εἰαδιέ. Ἐΐδαοο ΟΡβευνδμι Κι-- 
δέθγο ταϊηῖπηθ 5 ρβοῦῖρο. Ν ογ- 

81, {8115 ἴῃ οαποίϊδ ΒΔΑ. 

[ΟΡ ΓΥ., 11} δα Ἰηϊορυτ δίοπι 
ρΡεάμπῃι ἀοοδί, ἀιιπηπμοάο {{1-- 
νἰἀδπίῃν 1ῃ Πᾶ5 ρᾶγίοβ: Ἔ- 

Νὰ : ΕἸ 
πε Ι τ΄ ἄνα Ι βλέψας [ δρῶ] 
τον ὧξ | ϑέα. Αμδέεγη 5... αὐ δπλ 

ὨΙΘΙΣΙΟΙ νούδηΐ, 80] ΒΟ ΘΠ 
βίο ἱπδται: ἜπΠσει | τ΄ ἀνα- 
βλέ 1 φας δρῶ ] ἱερέ [ α τοῦ Ι 
ϑεοῦ  ΌΡῚ Π.Π]6Ι1, Π6 α1|86 
Ῥνδοίεσθα ροβδϑιΐ Γερυθιθπαὶ 
ΘΟΣΠΙΠΘΙ ΟΣ ΘΙ, Μ1μ]ῖο. 5πηΐ 
1118 ΕἸορδηΐοβ εἴ ματι 
οοποίηηϊ. Νοἢ δτΐθμι 1 ἴμ88 
ὙΟΥΒιι5 8ΕΥῖθ, 5664 ΒΙΡΟΥ τὸν 
ἑερέα Ο. Ὁ Ὁ. «ἀδογρίαπι πά-- 
Βοὶ τοῦ ϑεοῦ" απὸ ᾿πἀϊσαίαν 
1ρ581π5 [π|586 061, 81ν6 δϑβοιι- 
Ἰαρὶ: βασεσάοίομη, 411, 410- 
᾿4υϊα 1 718. οὐαΐ σϑιταῦμ, 
ΟΟΥΓ ΒΟΥ. ; 

ν. 677. Τοὺς ῷϑοῖς} Τοὺς 
πλακοῦντας. Τὰς ἐσχάδας τὸ 
σῦκα. Καταλελειμομεένον) ἐγκῶ- 
ταλειῷϑέν. Ο. )Ὁ. Φϑοῖς Αἱ- 
Τοου τη. 6586 Ρχορχία. ΟΣ 
μος Ἰοοο οοπῆνμπιαί 7 λοηι. 
Μαρῖδέ. οἷς δοντιπάοπι ΠΊΟΥΘ 
8011 απι ἰαμπί αι ἀπϑπὶ παρεῖς: 
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Α "» ᾿ “Ὕ -» κ Ὁ 

᾿Απὸ τῆς τραπέζης τῆς ἱερᾶς. μετα τοῦτο δὲ 
“" . ᾿ Υ̓́ ΗΜ 

Περιῆλϑε τοὺς ββωμους ἅπαντας ἐν κύκλῳ, 
5 , ΕΣ λ 

ΕἸ που πόπανον εἴη τὶ καταλελειμμένον. ό8ὃο 

677 Τοὺς φϑοῖς. ᾿Δττικοὶ μὲν μονοσυλλάβως οἱ Φϑοῖς" ὃ 

δὲ Καλλίμαχος 1ὸ φϑοίας χντὶ τοῦ, πλακοῦντας, πέμματα. 

078 ᾿Απὸ τῆς τραπέζις τῆς {- ς 
- Ὁ ων κι 

τοῖς ἱεροῖς, ἐν αἷς τιϑέασε τὶ τὰ 

ἀιδιην5. δηΐηι, τι Ζίγηποίζο-- 
1:5 αἷἱ Ρ. θ20. ν. ὅ5. ᾿}}- 
ἴα 51π1 ποιμθληᾶ, α4πᾶ6. δι ϊαπ-- 
1ὰν 1π ἐς, παν ἰαπιθ 1 
οἐἰς ἀοβίποσθ [0116 γΘρου 88, 
εἰ μὴ μόνον τὸ οἷς παρ Ἄττι- 
κοῖς, καὶ τὸ φϑοῖς" αἰντιδατιο 
ψΟΟαθ 1 πο π!]οποα [οοϊΐ 
“οογὲς «“4{οίδέα. 

Βοαυιπσ,), οϑὲ 11πα ααϊάσπι 
βιῃ σι αγα, 864. ρσόραθ ποῖΐδο: 
᾿Αϑάρην οὐκ ἀϑαρὴν τὴν ἐρει- 

κτὴν χαλοῦσιε. Κράτης Ἥρωσι" 

Οὐκοῦν ἔτνους χρὴ δεῦρο τους. 
βλών ᾧέρειν, Καὶ τῆς ὑρδι; 

φής - κ - αῖϊο δαΐοπι νοϑίου] 

δομο !οἢ. Ργοχίμα Βα ἢ 
Ο. 9) Ὁ. τμᾶυδίῃι ἀεροίωγ ; 
λάφας νι Ἃπι|ῖ οῸ τη 8918 
ἐν αἰβαπάππι, απὸ 72 (απ-- 
δύμδ ἴθ ἈΡρ. δὰ ΟἹ]. Μ. εἰ 
1. Ου. διιοιου ἰαΐθμν ἰπὰς ν]- 
σανὶβ νόοσαρα!]ὶ κουρκούτῃ ἀε- 

ὈΓΟΙΒΙ : ὙἹΧ 1 60 τιη8} 
αἰιευδηαιθ ᾿ἰἴογϑιη, ααϑιπ 
βιγποΐαγδο σαϊϊο Ροϑοθθαὶ, ἴη- 
γατιϊαν!. 

οἰμπὶ 

ἱερὰς.) ἙΪσὶ γὰρ τράπεζαι ἐν 
Ε Ωῷ , 
ἐπ ἐροβεένοι. 

9 Εἷς τῶν ἱ, ὕφεὼν] Οτάσο 
Πλὰ α15 οὐ τρμιρανμ δε 81 

Βουῖθαδβ: ὡς εἷς τῶν ἱερῶν ὄφεων 
δηλονότι" περισσὴ ΡΙ μεθ, ἐπί. 

Ἐφερπύσαι δὲ οἱο, Ἢ ἥσυχος 
κλοπῇ ἡ ἐπὶ τὴν χύτραν, η0- 

ἄἀο 5ἰποογαπι 511, ΒΔ] 4ὰ6 
πὰ ογ δου! ἀοἰοϊαΐ,, ρδα-- 
Ἰο 1ηϑοϊθηΐλιι5. Ταῦ νη) δά 
ΟἸἸα τὶ ΔΟΟΘ ΒΒ} ΡῈ} {18 ἀσνο- 
ταμάδθ σναῖϊα βρη Ποα1. 

10 Φϑοίας) Φϑοῖας Αιιδέε-- 
7218: ΘΕΧΡΙΟΟδῚ ΡυἹοχπη Βα, 
δοςθηίπιη. ἤοοδίς ()εοοη. 

ἩΠρΡΡ. ἴθ Φὥϑόεις πῖο φϑοΐας 
νηο86 Ρῃ τα ΒΟΥ ρρὸ Φ,ϑοὶς- 
δας αποά [ἴσεὲ τ1άἄειη γ6- 

διῖ, 16. ϑολοζίαδέθ ἴα-- 
πιδὴ Ὡ1}81} 6586 Ἰηδπδθ 5118 
οοηϑβίοί. Οὐαἰεέηιαολὲ τηθμῖϊο- 
Πομλ ϑμέααϑ ρΥυδο οΡπβιῖ, 8-- 
115 δάἀαΠ|5, 4866 μῖσ πο 
τορογιαμπΐαγ. 

1. Τὰ ἐπιφερόμενα ῬτοΣ 
ῬΓΙΘ Ἰοσιιία5. δὶ αιὐἱ γδηὶ 88- 
οὐδιὼ. ἤοογολὶ Θυήματα, τὰ 

ἐπιφερόμενα ἀλφιτα εἰς ϑυσίαν. 

Ρ 
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“Ἔπειτῶ τοῦ!" ἥγιζεν εἰς σακταν τινᾶ. 
Κώγω νομίσως πολλὴν ὁσίαν τοὺ πράγματος, 

Ἐπὶ τήν χύτραν τὴν τῆς ὠϑώρης ανίφωμαι, 
Γυ, Ταλαντατ᾽ ἀνδρῶν, οὐκ ἐδεδοίκεις τὸν Θεὸν; 

081 Εἰς σάκταν τινα, } Γράφεται εἰς σάκκον, Ὁ ἐσιν, εἰς 
ϑύλαπον, ἀπὸ τοῦ σάττεσϑαι. δέον εἰπεῖν εἰς τὸν βωμιὸν ἥγιζε, 
Φησὶν εἰς σὸν δάκκον. ἡγιζε δὲ ἀντὶ τοῦ, ἔβαλλεν εἰς δέρματος 

δαρκίον. ὅπερ ϑύλακον λέγομεν. τινὲς δὲ ἀντὲ τοῦ, ἀγέως ἀπετέ- 

ϑετο. «παίζει δὲ τοῦτο ὡς ἐπὶ ἱερέων. ἀρσενικῶς δὲ ὁ σάκτας, ὡς 
12 αἱ χρήσεις διδάσκουσιν. 

682 Κέγω νοκμιέσας πολλὴν ὁσίαν. 

ϑρώπους, ὧν ἔξεσι ϑέγειν. δόξας, Φησὶν, 
Ὅσια μὲν, τὸ πρὸς ἄν. 

ὅσιον εἶναι τὸ λαμβάνειν 

τὶ ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ἱερῷ, ἐπεὶ καὶ ὁ ἱερεὺς ἐλάμ βείνεν, 

ν 

ν. δϑδι. Ἥγι(:ν Σεβασμείως 
ἦγεν. Σάκταν) σἄπον κατ᾽ εέρω- 
νείαν. Ὁ. 1). Λάρομηαν 1η- 
τουρτγθίδιλο 8]. οο σάπκον. “181 
ΒΟΓΙΡΙΕΣΑΠΙ 1 1Ρ515 ΟὈπιξοὶ 
ψΟΡ15. “πιϑ84 8) ΤΠ ΘΙ  Πἃ5 
οβίβη θ86 ϑολοζαϑέοβ Ῥυοαϊί. 
Κατ᾽ εἰρωνείαν ΨΌΓΟ 8εράγδη- 
ἅσιη; ααίρρο φαοάᾶ ρμεγίϊπο- 
τῷ Ῥαΐομι δα 1|1πᾶ ἴαοθίααι 
886 Ἰοααοπαὶ δομιιβ, ἀγέζειν 
εἰς σάώπκταν- 

Π 

ν: 689, “Οσέα;»] Οὐσίαν Ὁ. 
Ὁ. Δάν ἀγεύτητα " 4πο 

Ἰηδϊοῖο σοπϑίαϊ, ΠΡ να πὶ 
6588. 301ππη}] οογγπρίαθ ]Θο]ο-- 
μἶδ ῬΥΟΡαΘ τθιπ, ΜΟΧΣ Χύ- 
τραν] τὸ τζυκαλιον" ΡῬδΥα 6 

γηοᾶο δὰ ν. δ15ὅ. ου θα] πὶ 
ΔΠπῸᾺ βου ῖοσβ Οὐδθοῖΐδο 50171- 
Ὀὲΐαν οἰϊᾶπι ἐφουκάλιον, οἷ 
τῷ παλιον" Ῥοβίον α8, αἱ α4π1- 
ἄθμι ραΐο, τηθπάοβο, Ὗ1άθ 

ζα». ϑω απο ΟἹ. Μ. εἰ 1. 
ΟΥ. ἴὰ Τῴνκάλι. 

12 Αἱ χρήσεις} Τ[6]Π1σ6 γε- 
ἰογῦιι Βουτ ρου πηι ἰοσα, ππΠ46 

σολτ5. 11Π1π8 ψΟΟΔΡῺ}} σακτας 
μλαβοι] πη Ὀβίοῖ. Ζὺγπιοῖ. 
1 Κασσωρές" αἱ χρήσεις παριὶ 

Λυκύφρονι. ϑολοί, ιὰ Ἄχ. ν. 
106. ὅτι δὲ καὶ πρέοις τὸ σῶ- 

μα. καὶ παρὸ Σοφοκλεῖ ἐ ἐν. χρή- 
σε, Τοιοῦτος ὧν ἀοξεις σὺ τοῦ« 
δὲ τοῦ πρέως; απαῃαπδη 10} 
δῖ χρήσεε ταρϑίδν δ 4]1 018 
1π Κρησὲγ τ}}Ππ|8. 1πι ΓΘ ἀ8Π|. 
Τιοησο [ἉΠΠ|ὰν Οπρογις ΟΡ 8. 
1, 10. ἀπαμο ῥγὸ χρῆσις 1 
Πἰμνὶρίαϊδ Βοο ! αϑῖο πα ]]} πὶ 
6886 ἀπ απ, αἡαΐπ ἰεσῚ 46- 
Ἀθοδὶ ἐἑῆσις, ἈΚΘΗΝΣ ν Οεοιι-- 
γι. ἃ Α. Δ. ο. ΧΧΥΙ. εἶτα 
καὶ χρῆσιν αὐτοῖς ᾿Αράτον ἐπέ- 
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: ᾿ . «Ὑ υ ᾿ , 
Κα. Νη τοὺς Θεοὺς ἔγωγε, μή φϑαάσειέ με ἃς 

δν. κι ͵7 ᾽ ᾿ » ͵ Υ 

Ἐπὶ τὴν χύτραν ἐλϑων., ἔχων το ςἐμμωτῶ, 
ε ν Ε » » ΄ 

Ὁ γῶρ ἱερεὺς αὐτοῦ μὲ προυδιδαξωτο. : 

Τὸ γοαΐδιον δ᾽ ὡς ἤσϑετο δή, μου τὸν ψόφον, 

᾿ ΄ ᾿ 4 ᾿ , ; 

085 Μη φϑασειέ με.}] Βαδισας ἐπὶ τὸν βωμὸν δηλονότι: 
΄- ᾿ ΠΣ ᾿ «ς ΄ ᾿ ᾿ Γ» μ 

διαβάλλει δὲ τὸν ϑεὸν ὡς κλέπτην, καὶ λαίμαργον, ἐφοβηήϑην 
εὐ ᾿ Διῦν ᾿ ᾿ ; ΄ 

οὖν, μὴ καὶ αὐτὸς ἐλϑὼν κλέψαι τὴν χυτραν βϑασειέ με. ᾽Αλ- 
΄ ι ᾿ ΄ ᾿ “- ὯΔ. ὄὩω Ἴ ᾿ [. 

λως. πᾶνν καλὸν καὶ σεβάσμιον τὸ πρᾶγμα, 0 ἐκεῖνος ἐποίει, ἡγή- 
᾽ ὙΜῚ 2 2 ᾿ , ΡΝ. ν τ ἀν Ἢ ᾿ ᾿ 

σοαμιενος., καὶ οὐκ ἀσεβὲς κρίνας ἀνέστην καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὴν χύτραν 
ΩΝ 55 7 ΄ «ς ΟῚ -» Ἢ 

τὴς αϑαρας. ἐν τούτῳ δὃ δεικνύει, ὡς «ἀεὶ οἱ δοῦλοι περὶ τὸ ῷα- 
ι "Ὁ κ 

γεῖν τὸν νοῦν ἔχουσι. Τὸ δὲ 
. , ", ΕΣ 1 ἐς ἐς « ς 

19 γρκίδειν τὸν Ασκλήπιον ἄει "ΕῚ «εἰῤῥανη(ορουντῶ, ὡς υὑγέας 

2; , ΄ , . 
ἔχων τὰ ςέμματα Ἀέγει διὸ 

αἴτιον. 

ἐν. 685. Ἔγωγε} Ἐδεδοΐκειν 
δηλ΄δὴ Ο. Ὁ) Ὁ. Ἴππ, Ἔχων) 
Φορῶν" οἷ γν. 088. Ψόφον] κτό- 
σὴ». 

7)ξι. 486 γεοίς οορὶὶ δ εέζη5 
05. ϑδον. ἴ, 21. Οὐεγηο 8 
εϑί Ἰοοῦβϑ ϑίγογῃ. σι. ἢ. 740. 
ψι 1ὅ. Εὐριπίδης ἐν ἑξαμέτρῳ 

τηρήσει φησὶν, 4πὶ πηυ] τη 
ΟΡ αά1118. Ὑ1Ρ15. ποσοί 14068-- 
δἰνιῖ: δηομἄα, δοάθβ, αἴ 
οΟἰμηἶ5. αἸΠΠ οι 5 ἀδηπαίαν, ἐν 
ἑδαμέτρῳ χοήσει. Ἷη ιροία- 
ἐλίο. ἔγεαιιθβ, δηλοῦσι χρή. 
σεις παλαιαὶ, νῸ] τῶν πολαεῶν" 

νοϊᾶϊ δὰ ()(. Γ. ἡ. χ454. ν. 
ἢ. Ὅτι δὲ τὸ χέλια ζῷα ὑπο- 
σχέσϑαι κατὼ χιλίων εὐὔξασϑαι 
ἀῤραξετο, δηλοῦσι χρήσεις ποω- 

λαιαι Δ] θίᾳιι6 βᾶθρθ, φέρον. 
καὶ χρήσεις, φέρεται χρῆσις ἐκ 

Μενάνδοον, ὯδΘ σάπτῳ Τοϊϊμς: 
Ν, δα. οἱ Οομμμιθηῖ. [1άθὴΣ 
εἰ σακτήρ.  ίθογολ. Σακτῆρος, 
ϑυλάκου" ἔλεγον δὲ καὶ σακέαν " 
δ. ἀπθῖο σάκταν δοΙΊρδιῖ: 
ΠΔΠ1 τι ΠῚ 15 σακία, νοΐ σα- 

κίας, τ]ὰ Βιυπηοημ τ) δϑὲ ρῸ- 
ἐοβίαιθ, δ]ιομδν. μαροῖ 1005 
Π]8Π1. 

1 Σεεφανηφοροῦντα )Ώ ἢ 
ΤΠ 715 Οἴμ π, ΘΟΥΟΔ 1118 Ψ1- 

βἰϊαν,, πὸ ρῥτοΐαι 8. ϑδολοάία- 
δίαθ ΠΟΒΙΥῚ νΕΓὈ15 τηοποὶ ὠο, 
Αἴειν. Φ͵οέδονα, (οι. 1 1 5 
Τὰν. Πιρρούχ δέν ς ᾧ.. ὅδ, 
Εογαπι ὙΈγῸ Ὀᾶγΐοπὶ ρΓ86- 
[εστὶ ογὰ ᾿ἰρΡὶ Ὁ. 50 ραᾶιι-- 
ἴο ἀορνάνς ἀπα5 βουτρίαμι, 84- 
ἀπαυὸ Ρῳ δὲ ὡς ὑγείας αὕτιον, 
καὶ ἀϑλὸν; τούτῳ παρέχειν ΤῊ 
ὑγείαν λαβόντα τοὺς ςείανου:. 

Ῥ 4 
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ἢ - ΣΑΣ τὴν ᾿ 
Τὴν χεῖρ ὑφήρει" κάτω συρίξως ἐγὼ 

689 Τὴν χεῖρ᾽ ὑφήρει.] Ἐκτεώει κατὰ τῆς χύτρας, ἵνα 
᾿] κ [4 

«ἰηδεὶς αὐτὴν λάβῃ" ἐξέτεινε. καὶ Μένανδρος, 
-τ - ἐξάραντες ἐπριροτήσατε. 

089 Κξτα συρέξας ἐγώ.} τά. Ὅ μιοεόν φασιν 
3 Α ᾿ 
Αττοερι καὶ 

συριε"τὸς καὶ σύριγμα. ὠπόλουϑον δὲ τῷ ἐφερπύσοωι τὸ συρέξαι. 

ν. 089. Τὴν χεῖρ᾽ ὑφηρε Ἔν 
Η τὴν χεῖρ κατεῖχεν λάϑρα. 

Ο. Ὁ. πὸι ρυηηῖμι λάϑρα 
ϑο)απρι ἀορεῖ ἃ ρυαθοεάθηϊ- 
Ῥὰ8, τὶ τοϊογαΐην δά Ὄὄχρο- 
ποπάδηι νἱπὶ νοΡΌ1 ὑφαερεῖν" 
ἀειμάθ τὴν χεῖρα ἀὰϊῃ ΡΥ 
δΥρούοηι Πἰ ραν 5 ἀθουη ΡΓῸ 
τὴν χύτραν, νὶχ ἀπθη0: πππὸ 
ΘΗΪΏ 1π ᾿πούδηη, 4]86115 
1116 ἔα! οπαιγαΐοῦ, νοῦθο- 
ὙΠ) ΘΧΌΪΔΠΩ.1 5051) νο- 
Ἰαϊδ : Ζ ομμία. δέαίέγνυ αἰφψμθ 
»εγοερἑέ δογυῖεηι), «ηέθη, αὐ 6-- 
μεπάο δχοξέαύαμι, πιαϊιι7ηι, 
πὰ γεέμιοῦαξ οὐΐξαπν,, διεὦ-- 
ἀπραδέ. Μία) 8. δδὲ τποπΊθη- 
ι, αποὰ ,ϑολοίξαοίος. οαϊίιι5 
εδὶὰ ἐπίονργθία πεῖ 861[6-- 
καὶ, 4886 γοσορίαο. Ἰεοίϊοπὶ 
τ π|6 νηἀθαῖῃῦ ΘΟΠΨΘΏΙΓΟ: 
πᾶπι ἥτὸ Ῥδοῖο ὑφαιερεῖν 51- 
ΒΟΙΠοαΡΙΣ ἐκτείνειν : ἴὰπὶ απ14 
80 1801}, 80} ἀπουβιαηι ἐν 
εἰαὶ Ἱοπαιάρϊ Ἰοοῦβ --- ἐξα- 
θαντες ᾿ἐπικροτήσατε, ϑειὀίαι 8 

"παπέφιεα οἴαγεοτη Ῥίαιεδεῦηι εα-- 
262. . αἰρ8 νοῦῦϊδ, οὖ 1η 
Ῥίαῦί ᾿Γογοηί πιο. σομηοθ- 
4115 βο]οΐ, 7705 ταέοέοθ οέ ρίακι-- 
εἶδ, Τὰ] 46 Πππ 6} Ἰπροπὶ ἃ 
σοῦ πομίπδ ΔΡΠουγοῖ. 
7δηι 5ἱ ροῃᾶμηη8, π᾿ ψοΐμβ.15 
ΧΟΡ δ τ18. οα ει {1556 πῆρε, 
γ61 ἐπῇ ρὲ» 1ἰα ἀδιμαμ δα ἤᾶπο 

Βοῦρίαγα) ΟΕΡΘΘΙΘ. ΤΟβροη- 
ἀεο, Βομο ϊαβίαθ οὐβοσγναίϊο. 

Ὕπαέρειν ᾿αΐς]} 156 Ζεηέεγ" ααἴ-- 
ἐοίίογε πυώγισν ὧο ρογγβρ 8, 

τὶ οΟ118Π}) δηϊ8 Ἰπκία σαρπῖΐ 
ρΡοβίζαιη δἀρσοπομάαῖ, πὸ ἃ 
Βανι! ο ποηδη) ΒΕ ΥΙρ᾿ ἴτχ: 
ν6], 81 σομροβιίπμη 1ητι5118--. 
{15 [ἀ511418..,. 51} 0110 1Ὲ } ἐπαές 
ρειν". ἀποπιοάο. δϑερῖπδ Οὐ-' 
Οὐ αὐρειν, ἐπαίρειν χιξὶ- 

ρας ἐς τὸν οὐρανὴν, οοοίο 8ερέ-- 
γιῶ5, Γ᾿ οὐτὰ “ΠἼογίζο ἀϊοδμ, 
ἤἄνγο πνάπῖν5. {να πα] 1 οἱ Ρ]16-- 
οὐογιῖ, σοιμηοάθ τϑαάδίαν 
μοῦ ἐκτεῖναι" πὸο ἤζοπαπανγε 
γοῦθα ποὸρ οχπηΐ ορρογία-' 
αἰδδίσπα, 4α]θιι5. ΟΥΙΠΟΘΙΌΙ, 
ἐξάρκε ἀθ υπδμῖθιι5. δὰ Ρἰαα- 
ἀπάτη 501 118 τι|δ0 ΡΥ]. 
Οὐΐπ 1π10 ΡΟΤΥΘοίδΠΙ πηᾶ Π11Π} 
Βα 1π ογδίϊομ δ 50Γ16 τϑαα1-- 
τὶ ἀοοπουῖ, «ποά 1ηἴγ8 8ι}- 
}᾽οῖταν --- τὴν χεῖρα πάλιν ἀ- 

νέσπωσεν" ΠῚ αἰ] ΠΙΔΠΠ1ΠΊ, 
480 ἀηΐθ ποι Ππορᾶὲ 6 χου-- 
ἴα, τιοῦϑι ἀοίοηβ στοῖγαθοΥ 6 
ἴοι. γΡοίεβι ἡ ἰὥἅ8ηι1 ον γεπι 
πὶ ὑφήρει να]άς τὶ 588- 

βρθοίμιη. 6886 ποὸῃ αχίπέθου : 
ἔουτ θα Ροΐϊ5, 81 ἰθρουθῖασ, 
Χύτρον ὑφηρει" απῖα απ στλπ, 
Δα οἸ]απὶ δὐάποομάδηι Ορ5 
οταΐῖ, αὖ τηδηπ οχίθηδογοὶ: 
ΠΘ4π6 ΘΥῚΐ ἐοχίθ πόπιο, 601 
ἀπθιῖοῖ, δὴ 88:15 οχδοία 1 
84 πογιηδᾶι Ογάθοδο Ἰἰπδιιδα 
Ῥἰταδὶ5 ὑφαιρεῖν τὴν χεῖρας 
1άθο Ἰθοιϊοπμδια 11Π|απὶ, ἀαδη 
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ν Ψι ἐλαβόμην, ὡς 

220 

ἡ λον ΝΑ 

παρείας ὧν ον 90 

ἔκαςον γὰρ, τῶν ὥωων ἐδίαν. Φωνὴν ἔχει, ὡς αἵξ τὸ μηκάξαιν, 

βοὺς τὸ μυκᾶσϑαι, κοριύνῃ τὸ πρώζεινς καὶ τἄλλα ὁμοίως" οὔτῳ 

καὶ ὕφις τὸ συρίζειν. 
600 δὰξ ἐλαβόμωην.} ᾿Αντὴ τοῦ, τοῖς ὀδοῦσιν. αὐτὴν ἔλα- 

βον. 15 ἀντὲ τοῦ, ἔ δρκον αὐτήν. 
0 Ὥς παρείας ὧν δφι-ς.] 

ϑυιββοοοῖ! δολοίϊαϑίος, ΠΉ10.) 
πιᾶσὶβ ΡΥΟΡάνοσο; 1η αμᾶ 51 
ΘΧΡΥΘ558ΠῚ ΟἸΠΔ ΡΓῸ ἰδηὰπὶ 
Ταϊ556 ᾿ξουδιη δά βρ1γαΐδπι 5[8-- 
ἰμα5, ὕφηρε ΜΕ] ἐφῇῆρε, ατιᾶπὶ 
ῬΙΟΠΠΒ 11 ΘΥΧΟΥΘΙ Τπουῖΐ 
Ἰαρβιιδ, ἴδοι 8 πὶ πηδάνον- 
ἐείῃν : Ατἰισοβ. ἀΐθπλ τη τηὰ-- 
ἴδπᾶο 80:1 586 118 δ τι88ὶι 
ΨΟΪΘΑΥῚ αἰἸβοθββί586 ΘΟΠΡΕΥ- 
ἵππι εβί: διοιί ποίδίσ 86 
Αὐμάγπ, ν. 829. Εἴρξας δα- 
σέως ᾿Αττικοί" ποάὰθ ἀφαναΐ- 
γεσϑαι ΔΙΊοΥ ἱπν ΠῚ δο]οΐ, 
4αδηηιδμ) «αὖος εἰ αὐαύνεσϑαι 
ἸΘΩῚ Ἐρίγτία ἰδηΐ ἢ) ΠΟῚ 5611-- 
ῬΟΥ δαϊ[οϊαηίμν. 

ν. θοο Ἐλαβόμην] Ἥψα μην. 
ΤΠαρεία:} μέγας, Ο. 1). Ὁ. νοῦ- 
811 ῬΙΟΧΊΉΙΟ ΠΟ 80 1} 11 
ουποίϊα ἘαᾺ. 5ε4 εἰδὴ 1ἢ 
Ο. Ὁ. ϑβοραγαίβ Ἰθριΐαν, 
κἄᾷτα συρίβως" ἀπιδιη Ὁ ΤῸ πὶ 
οαβισαπη8 οἱ Ζέεην. ϑέ6-- 
ΠΠΙς 4ὰ: ΤῊ. ΟΥυ. Τ,. Τ᾿. ται. 
Ῥ. τιτό7. σομπιροβιίπιηῃ Ἰζατα- 
συρίττω ὙΟΘΙΌΪΕΥΙΕ πῸ}10 Ἀ]10, 
48} δ}8. ἰοοὶ Ρῥουνοῦϑθο 

Ἰδοῖ, οχοηρῖο ἰδ έημη: 
ΙΒΟΥΊΡ 51: δπἷπι. κατασυρέξας 

αποᾶ νο] πιοὶργὶ Ἰὸχ το- 
Ῥαάιδηάτπι 6886 δἀιηομεῖ. 

14. -Ὅ μοιον] Πδθο 6586 οοὺ- 
ταρία Π6Π10 ἸηΠι185 1011: γε-- 
ποναὶ 1π ἸπΠοΠίθηι : ὀῴεωών ᾧᾳ- 

ἊΨ 2 ᾿ - : ) Εἶδος δὲ ὄφεως ὃ παρείὰς, πῶρὰ 

σιν ᾿Αντικρὶ καὶ συριγμὸν καὶ 

σύριγμια" θδπὶ ΒΕ ρομἴμ πὶ 51- ' 
Ὀ1108. 1.18 νοο 118 ἜΧΡΙΙΟΔΡῚ 
βἰαἰΐτλ Οἰδυῖτι8. ὁδοὶ. 5964 
δ᾽ ΠΡ ]ΟΙ α5., τι ΟΡἑποΥ, αἴᾳιια 
Δάθο ψου]πι5 αδι: Ὃ μιοέως φα- 

σὶν ᾿Αττικοὶ καὶ συριγμὸν καὶ 

σύριγμα" Ῥοπάοὶ θὰ [οτιπα 
ἀρυα Αἰιοοβ ἃ συρέζω, συρί-, 
ξω, χασπὶ σομίγὰ ΘΟπημη 1 
ν"»ὰβ Οτδθοῖβ συρισμοὸς ἴῃ ἀι81ι 
δῖ, ααία Προίεσο 8016 πΐ σύ- 
οίζω, συρίσω" οαάοηι γαι10 νἃ- 

1οῖ 1η σαλπέξω, σαλπέξω οἵ 

σαλπέσω., τιπς. σωλπικτής οἷ 

σαλ᾽ισὴς» 51}}1ΠΠ|0π|56 116 8118, 

ἀο ααΐβιι5- ΑἸ οδαῖ Ὀγδο- 
οορίογοβ ἀοοποσπηῖ. ΝοΙΙ 
Ῥγ βίο βάν ΤΟΥ. οομϑ  ππιηξ 
συριγμαὶ, ἀἴοῖ! ἃὉ 41115. σύριγν 

γὲς οἵ συρίγματα. ατιᾶο «οί- 

ἔμν ἰαῖον μέλη αὐλημάτων Ρο- 

αἰ ἸΝ, 86. Νογρογμτη. δπ- 
ἴοι; ἀαἰδὰ αὐὶεα 811 ΠῈ 50} 
γοσεβῆμθ ἀθϑι σπαηΐαχ, 6ηπ- 
Ἱ]ΟΥ Δί ομΘ πὶ ἸΏ γ 6 ΠἾ68. ΔΟΟΙ͵8-- 

ἴδπι ἀραᾷ εἰπᾶθμι Ν᾽, δῦ. 
εὐ ἴῃ Διωφορᾷ φωνῆς» αμᾶγῃ 
40 “41ἀο ἥαπιίέϊο Ῥυὶπητιτη 
οἄἀϊίαπι ἀξοναγιξ ὕο. «10, .[α-- 

ὅγίο, Β. 6. ἢ ουτὸ. ᾧ.. 4. 

15. ᾿Αντὲ τοῦ) ἘΧΡΙΙοΔΕΟ 6 
ἄξνευβο σοάϊοο ἀδβουιρία: ο6-- 
τ βγη ἡαπροηᾶα ἴογοὶ, ἔλα- 

βον" ἢ ἀντὶ τοῦ; ἔφξακον αὐτήν. 
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ε Ν ᾿ Ν ΡῊ ᾿ 
Η- δ᾽ εὐθέως Τὴν “χεῖδο πάλιν ἀνέσπασεν" 

΄ Υ ) ἢ » πα" τ Ὁ 

Κατέκε,το δ᾽ αὐτὴν ἐντυλίξασ ἡσυχῇῆ- 
κ Ὁ ,ὔ ΄- 7] ᾽ Ὁ 

Ὑπὸ τοῦ δέους βδέουσα δριμύτερον γαλῆς. “0 

. Ὁ ι ᾿ 5.4 ᾿ , “οἵ ᾿ 

τὸ ἐπηρϑαι τὰς παρειὰς" (δασὶ δὲ αὐτὸν μὴ δάκνειν, ἢ καὶ δά- 
ι μ᾿ υ “ Ὗ ἴ 

κνονταὰ μὴ λυπεῖν. μέμνηται δὲ αὐτοῦ καὶ τ Δηκμοσϑένης, τοὺς 
,ὔ ι ᾿ -» - ἢ , 

οῷεις τοὺς παρείας (ῥάσκων" καὶ Λυκοῦργος ἐν τῷ κατὰ Δηριίδου 
- ͵ , ᾿ “- 

λόγῳ. ἔτει δὲ τὸ τοιοῦτον ε ἦδος καὶ ἐν τῇ Αλεξανδρείᾳ. τὸ δὲ 
τ - τ «ε ΝΞ “ -Ὁ ΄ 

τοιοῦτον εἰδὸς εὑρίσκεται ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῦ Διονύσου. Ι 

θοά. Ἔφλων. Ἤσϑεον" λείπει δὲ τροφήν. Φλᾷν δὲ γῦν» τὸ 

ν. 091 Χεῖρα] Χεῖραν Οο- 
(1οῖ5 1). {1 Χ}1} δ] τιϑὰ Οσδο- 
οὔθ Ππρηδο. σπ]ραγ 5, 4180 
ἢ χέρα. να] χεῖρα Τροφαφηϊαΐ, 

1η εοάθρηα ᾿ἰργο Ἢ δ᾽). Ἡ 
ψραῦς. ᾿Ανέσπασεν} εἰς ἑαυτὴν 
συγέΞειλεν. 

ν. θηὅ Δέους] Φοόβου. Βδέου- 

σα] πέρδουσα. Γωλης] κάττας. 

ο. Ὁ. Ααμποίανιί Κάτος, 
κάττος οἱ κώτα αν. 1)ὲι απ. 

ἅη (ΟἹ. Μ. οἱ [. τ. Ργο- 

ἔογεηβ εχ ΟἹοββὶβ ᾿ἰ Ατι- 
δίοριη. ΝῸΡ, Γαλεώτης, κάτα" 
πο ἱρϑι 1η Ὁ. 1) Ὁ. οοπ- 

ΒΡΙΟΤ τι 8 ὙΘΥΒΙ1Π) 6} 118 ἴά-- 
Ῥυ]ὰθ 1γά. Γαλεώτῃ} καάττῳ.- 

Ῥυορυῖο πάθῃ αἤλουρος, 51- 
νε {)ίς, εϑὶ κώττος, να] κώτ- 
τα Ὠᾶγ γαλῆν γηιρδέοίαη» αἰ-- 
ῸΙ, δἠεζχἼοηοην γωαλεώτην Οδἴθη- 

αἰ 9.6. εγίξου. ἂὰ .“ ρίζαι. 
Ψ, Η. ΧΙΝν, 4, Βοιρ νοῖὸ 
ἴσγροιι, 4π206 ἰβίο ψοῦϑῃ 
οοῃεηοίμν,. ΟΡοΥδ6. ργοίμιηι 
ἀυχίτ, οἱ ρ᾽αν θ᾽ 5. 1Ππδίγα-- 
τοί 90. Τειιγ8. Ἑ,χογο. ΟΥ̓, 
ΒΟ ΧΕ ο.5. 

16. Δημιοσϑένης] Ῥγὸ Οογοη. 
Ῥ.- δι10.. Β. τοὺς ὑφεις τοὺς πά- 

΄ ῃ 5.5 ΒΞ 
ρείᾷς- ϑλέβων, καὶ ὑπὲρ τῆς πε- 

Φωλὴῆς αἰωρῶν. Βμπηάοῃ Ονᾶ- 

ἰογδ ἰοο δἀ ποίαν 27α7:-- 

Ροον. ἴὰ Πωρεῖαε δῴεις, 564 
ῬΤΟ ἤγρηγβο, Π δόλος 
ἐϊαϑίος Ῥοῆϊ, Ηγρεγίάοπι 
Ργϑείονι; Ἰάᾳυθ, ἢ 1Ὰ]10Υ, 
6 }1ὰ5: ἡπάιηνὶβ οπΐη ΠΥ 
ΟὨΓΡῚ πρὸς Δημκοδην ἀπολογία 

ΟὈΠΥ ΠΟΙ ΟΡ αν 40 ΔΗ 4115, 
ΗἩγρενῖαῖβ. ἰάπηοθη νοὶ] οχ 80-- 
Ιο “]ανροογαΐζοσο υχυὐἱ8 851 Π} 15 
εδὶ ὁ κατὼ Δημάδου λόγος νἱ- 
ΧὩ] ΟΠ 18 δἰ ηρι] αν! δὸ μη8]6- 
ἀἸοίῚ5 16 ΔανΘΥΒΆΓ]ΠΠΊ 1Π8]-- 
δὶ. Βαΐρον δαᾳαϊάθαι, 6885- 
46ΠΔ ΟΥ̓ δίϊΟη68. 586 06 ἀἰνοΥ- 

515 δαοίου ριι5. Δάβου 1, π6- 
41 Ρ]ΙΟΥΓΕΓΟ ΡΤΟΥΒ8, 81 
4115 ἰάθη) ἢϊο δἰϊαμι ἔσο πη 

{πι586. βιιβρισοίαν: 86 μρ]- 
ἴὰ δάϊιαρ ᾿πάϊοίπα, απο 
5510 ΟΠ 6). 1118 δάπυμηδέ, 
ΜΉ Ὦ1 010 ΟΡ] αίτν : ΕἸ ΥΡΟυΙ- 
465} 70 οππ ἤᾳγροογαέϊο-- 

πὸ γοϊποπὶ δμζαας εἰ ῬΆλο- 

ἐΐιι5 ΤῺ Τιοχῖοο. Ϊπ 1ῃ1{10 
ΒΟΠΟΠΙ. ραγιϊομθ δὲ Ὀοβι8. 
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Καάγω τότ᾽ ἤδη τῆς ϑαφης πολλὴν ξῴῷλων" 
μεφὸς ἦν, ἐνεπταυόμῆν. όος Ἔπειτ᾽ ̓  ἐπειδὴ 

τυ. Ὁ δὲ ϑεὸς ὑμῖν οὐ προσήειν; Καρ. οὐδέπω, 

κ -» “ 

ετὸ ψόφου ἐσϑιίέιν" καὶ γὰρ Φλῷν, τὸ ϑλῶν, ὡς Ξ ᾿, 6 Υ ῬΑ ἀξ, ᾽ 

5 ᾿ 

17 Φηρσὶν ἀρεσκωοίσιν. - - - - 

θ06 Ὃ δὲ ϑεὸς ὑμῖν οὐ προσήειν. 9 ᾽ 606" 

18 Ὁμήρῳ, 
3 “ ς ᾿ » 

Ἰωνεκωφ., ὡς καὶ πᾶρ 

ΟῚ 

4, Γ 

Ἤσκειεν εἰρίοα καλῶ - - - « 

3 ᾿ Ὁ» Ἔ 

φντι τοῦ ἥσπεε 

ν. θο4. Ἔφλων] ᾿Ἑφλω οοτ- 
τιυρὶο Ο. 9᾽ Ὁ. «αἀ)δοΐα ᾿πῖοχ- 
Ῥγοίδοπθ, συνέτρεβον" αποά 
φαρίοηάπιη οϑί, αἰδηυέλῥιι5 οοηι-- 
χπαχείμοαδαγη. ᾧΦλφν ἴθ 16- 
δγολίο ἀποάτιθ συντρέβειν. 

ν. 695. Μεςθ:]} Πλήρης τῆς 
ἀϑάώρας. Ο.1)0. 1π 41ιὸ ρῥνϑα- 
ἕεγθα ϑβοσϊρίμμπιη οδὲ ἐνεπανό- 

μιῆν- 

ν. 606 Οὐ προσῃε.} Θυοά 
ἢπ Ὁ. 190. Ἰοραῖυν προσήει, 
πργασῖο τόσο Αἰ] ΟΟΥ ΠΣ 
ἱπποχαπί ἰγθαομάπη οϑῖ. 
ϑοά μά Β1:01 νοὶ ἀάβου- 

ῬΡία ἱπίεγρυθίαϊο, οὐκ ἔγνω, 
μοῃ ᾿πίοε!Πσο: πᾶπλ ἀ6 ἤδες 
πὸ βαϑρισθιιτν απ σροοῖία5- 
8586, ἴθι οομιροβιίλο ψΘΥΡΙ, 
ἴαπι ἀδίιν8 δἀάϊίι5. ΡΓΟΠ]-. 
ῬῬοηΐ; ᾿ᾳφιαησιαηχ ἤἤατροονα- 
ἑΐοι, οχ Δ μιρλομέθ ῥΡχοϊςταῖ, 
ἬἭεμεν, γε}, Ἤεεμεδυ. ὠντὲ τοῦ, 
ἀδειμεν᾽ ποάᾷρ τὰ απ] τππὶ ἀ1-- 
βιθπϊ, 4ὰθ ποΐδηἑΐεν δἰ. δ ν-- 
πιοίορ ἷ τη Ἤεσμεν Ρ. 458. ἢο- 
οἴλτιϑ ν. 098. Προκιόντος] προς- 

ἐρχομένου. δίοχ ,. Γελοῖον} μοιαγίι; 

τρίτου γάρ ἐστε προσῴπου. 

ἀςεῖον " δοδηξ δϊηι ἀσεῖοε ὉΣπ 
Ῥδηὶ Ποιμῖπο8 οἱ ἴδοδιὶ αὐ- 
ῬΘΠ]αυ! ; “ποιηοάο πη σπῃ 
ἀφεῖοε καὶ σκῶπται" ΤΠοοδο- 

τὰ Ῥγροορίο ἀφείς παὲ σκώ- 
πτρίρ" δὲ ἀφεῖον ποῖ ἰαπί πηι 
εἸδβὰπβ δ νομπιβίτιπι.,. ᾳποά 
ψείουθα5 οδ΄ ΡΟΣ ΓαμΉ ΠΥ, 
8ε4 οἵ, ριδοβουίι ἀρ το- 
ΟΠ ΙΟΥ68., Δα α1 4 τίβϑαμι 

γιονοῖ. : ) 

ἴαοιξ, τῷ ΠΟΠΗΙ1Η1) οχ οι 1558 
ογοάδμ. 

17 Φηρσὶν] Ἐξομιεν. Π]. Α, 
268. 

18 ὋὉ μήρῳ Π,. Γ΄. 288. 
Ἴο ἰδῖο ν, αἀτποὰ Αἰτίοᾳ ἀἰ4- 
Ἰοοίι5 Πογε8. ἀϊίαίᾳ ἰου 118 
φαθυδάαιῃ ΡΟΓ50}}18. δάῇς!, 
ὁστοσῖὰ ἀοοοΐ Ογδμιπχαίῖοο- 
γὰιπΔ δου Ἰδδίιητις Ζζογαοίς-- 
ες. ἐρῃὰ ξμοίαίλ. «κα Οα. Ὑ, 
Ρ. 1892. 810 ἤδειν Ῥγὸ ἤδει 
ἴῃ .27γἱδίορᾶ. Ἐῤρ. ν. 1182. 
ἈΡῚ Οὐμιῖοῖ Ἰοοιμ, 401 ὕυδὸ 
Δ θὰ8. δ᾽, ΠΠπ Νέδα «6. 

Βοο χρῖῃι5. ολάοιη 

΄ 
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Μετὰ τοῦτο δ᾽ ἤδη καὶ γελοῖον. δῆτά τι 
Ἐποίησα" προσιόντος γάρ, αὐτοῦ, μέγα πάνυ 
᾿Απέπαρδον᾽ ἡ γαστὴρ γοὶρ ἐπεφύσητο μοῦ. 

δ99. ̓Απέπαρδον. 

83εν καὶ 12 πάρδος " 

Διὰ τὴν ἀϑρόαν τῶν πνευμάτων ἐκπήδησινς 
ὁριμητιπκὸν γορ τὸ ζῶον. 

θ99 Ἐπεφύσητό ἄν. 1 Ὑπὸ τῆς ἀϑώρης δηλονότι. ποιεῖ γὰρ 
αὕτη πνεύματα τῇ γατρέ, 

. 699. ᾿Ἐπεφύσητο] ϑόϊας 
σ. Ῥ᾽ ο. ἀπεφύσητο, ργοηο- 

1116, ἀπο νογϑιιπὶ ἹΠΡ]οΐ, 
ΟΥ̓1580 : ατ8 φάτ, πτὸ- 
Ἰιον ἱπιογρυοίαι!ο, ἤγουν ἐξώγ- 
κωτὸο, γΘΠΙ αν ἰπ1ὸ δου] ρίῃ- 
τᾶ. ἄτιδ8 81 Ῥχγοθαπῆα ἴον εἴ, 
ΟΥ̓ ἀερεραΐ 4 νοῦρὸ ὠπο- 
ᾧΦυσᾷάν, «]ροίο, αμποᾶ δενὶ 
ΤΟΙ ΠῚ ΠΩ Π18Π1 850]6ξ, ρῥγδοῖου- 
1 μ]υδαθδηι ρεγίθοι 88- 
διιθηϊο: ποὺ δαί θη Οἷμ8 δδῖ 
51 5} 1ΠἸΟΔ 1018, ατιὰ8 ἰϑη) μ8-- 
ψτιπὶ “΄γζϑέορ παπὲδ ’Ιοσο, ἡτι8ΠῈ 
ΧΡ σαι οπὶ ϑολοζίαςίαο ςοη-- 
νομοῦ: Ππ8ΠΔ νδηΐγθη δὶ 61-- 
ΧΕΥΪΒ. ὠποφυσᾷν, ἰάοσμι. οεΥἰξ 
ἴογθ, αυοά ἀποπαρδεῖν. Ψο- 
ΤΠ ἤἤεμ;, ϑέορ απ ὶη Π65. 
ΟΥν 1. Τοῦν. ρ. 262. ΕἸ. δτα-τ' 
ΨΕΠῚ 80 ΟΥ̓Α55.ΠΠ| 1 ψΪΡΑΡ-- 
Ῥυι5 Γ,οχίοιδ ΟΊ} {1 ΣΥΡΟΥ οἴη 
Οὔδονναῖ, ἡπαηάο οχ ἐπεφώ- 
σήτο ὁδάι ροε  ατὰ Ἐπιφυσᾷν 
Πηχούιηξ, φιχεην δἱὲ ργαρίογ- 
Ζέχεη, μέπμδφμαπε ρϑ» δοξιηη) 
φεγῥὲ Φυσῶμαι, πον νογδὲ ἐπι- 
φΦυσῶ και" Ἰάσιια ποη 1Π]}α0}8. 
Αμδίορὶ Ἰπᾶθχ 4» 2εέορλανὲϑ 
40 ἰοὺ ΕὙΓΟΥΘ πόῃ δδὲ 1π- 
ΤΩΙ Π15. 

ἄς τὰ ρ] γι ἀσοηβ 2270- 
φοδορεί. περὶ Σχεδ, Ὁ, τάδ, 

ΙΔ. 21. διορΐαη. Απὶπι. αὰ 
1,1}, ἀἄὁ 1)1α]. μ, 44, 

10 Πάρδος] ΝΙΝ ἃ Οτδοοῖς 
ΜΟΙ εΥΊΡιβ πδυγραίογ,, (τος 
ΤΊ 581} πάρδαλις οἱ πόρϑδα- 

λιο μαγαΐεγν αχ δῃ 4 α1551-- 
μὰ Ἰΐπσιια 1 αὐ 1η1] τϑοθρογαΐ. 
Τῃ ΟΥἾΡῚΠ6 οομβδ πθάα Οταπι-. 
ὨΙΔΙΙΟῚ αἸδογοραπι: νὰ. 24 .- 
πιοίον. ἴῃ Παάρϑαλις, οἵ 1η 
ῬΥΠΗΙΑ πηᾶθππι Ορὰ5. 380- 
ολανεὶ Ῥὦ 11. 15. ΠΠ’ ΟΔΡ. 7. 
βωδῖί, οἱ Εποίαξἦ. 1 Ηοκαδμι. 
Ῥ.-. 35. Ῥαγδαῖον ἡ πάρδαλις, 

κοὶ οξύῤῥοπον ταῖς δριμαῖς. 

20 Οὐκ ἐῴκει) 7λ. “ιεώτο-- 
δὲ οἷ ὕζο. 17. 727 6ἰδονγέι5. 6χα-- 
σο Ποηΐ ἀοοιγίπα νἱσὶ, ἰδ 
Δα {π8]. ΗΊρροοῦ. ο. ν. στι- 
1110 δά [ηβοτὶρὶ. ΟἹ. 1. πὸ. 114. 
ἘΠῚ ΑΒΘ] ΔΡῚΙ σαππ5, [αηη1-- 
1ϊαπὶ δὲ οα]ίσπι τ} 15. ΡΟΥ-- 
ἱγδοΐδη!, ωϑολοἰίαϑίας Ἰοοιιηι 
ἀϊριίο απ881 ἀδϑίσηδββθ οοη-- 
ἰσπῖ! 1}}}} ΔΠ}}}}1π85 ΔΌΧΙΠΣ 
οοπἑ]ονηΐ : απὰπὶ ἰδ ΠΊΘΠ 
δασα ἀπε οἱ σουγπρίιι8 51, 
οἵ μια Π] αἰ 8: 4116} ΘΏΪ1 561-- 
811Π| ἀτιΐ βἰγποίπγδηι ΟΥδί1Ο- 

πὶβ Ἰοση απ παρε πὰ 
οὐκ ἐῴκει, τοῖα βι Ῥβουιρίο, αποά 
ΤΡογέμβ οἱ Αμβέογεοβ δα αϊάθ- 

τη; ἴπ ΟΡυΐβοῖβ Βἀά. ἀθ- 
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Τυ. που" δὲ δια τοῦτ᾽ εὐθὺ: ἐβδελύττετο.. 7οο 

Καρ. Οὐκ, ὠλλ᾽ Ἰασῶ μέν τις ἀκολουϑοὺσ ἁμῶ 

γο0ὺ Ἐῤδελύττετο. ] 
ΕῚ ᾿ . " 

Ἑμέσεε σε. χαριέντως τὸ ἐβδελύττετο 

πρὸς τὸ ἀπέπαρδον, παρ τὸ βδέειν. 

701 ᾿Αλλ᾽ 
3 κ ᾿ ’ ο».,» »" "Ὁ 

ἴασω μιέν σι. 20 Οὐκ ἐῴκει δέτε προσηπε, τῷ 

᾿Ασπληπιῷ ἡ ἰασὼ πα ροὶ τὴν ἴασιν ὠνομασμιένη. ἀλλὰ καὶ ϑυγω. 

“ἔβα σοῦ ᾿Ακιβεῶράου αὐτὴν εἶπεν ἂν ἐκείνοις, 

γ. 7γοο. Ἐβδελύντετο) Ἐμε: 
δΕλ τταν Ὁ) ὋΣ 

ΒΟΥ ΙΒ 1 

ΤΩ ΟΠ Πἰσὶ 

δἰα{πίιιη} 
δΡρίοου, πί 
Ῥοβϑιῖ, οὐκ ενοίκεῖον, ΝΟ] οὐκ 
ἀνοικείως" διότι προσῆκε τῷ 
Ἂσ. ορρογίμηθ αἰἰοία ἤιογὲέ 
᾿Ἰασὼ ἀπὰ τοῦ ἰἄσϑαι, “εῖρρό 
{ιιαθ ἐν σοηεέαέιν ογῶξ ““ἐδοιι-- 

ἰαρὲδ: ἰὰ φαϊμι οϑὶ προσήκειν 
τῷ Ἀσκληπιῷ. Μιάεῖιν, π6 
Ὀταῖϊο ἰοΐα πὸ οοϊπιηοἋθ6 
Ῥιοοσδάογοϊ, δθαϊ ἀρ) 1586, 
ἃ ΠΙΔ ΧΊΩΝ ΒΟΥΓΙρΡΓΟΥη. ραᾶχίθ 
ἈΘδοαΪαρΙ ΠΙϊὰπ ΘΟΙΘΌΥΑΥῚ 
ἴαϑο: 8ε4. “Πρ ιϑίορἝεανοθ Ὁ 
4115. ἀϊνουϑιι8 ΑἸ] ΠΥ 80. π8-- 
αι ἰγδαϊαιῖ, Ἦοο ἂν Ζ{6- 
δγολπῖο ἡποὰε δαποίαϊθπιῃ: 
ἸΙασὼ, παρὸὶ τὸ ἰᾶσϑαι" Φησὶ 
δὲ Α Ἀρισοφάνης καὶ ᾿Αμφιωράου 
ϑυγατέρα εἴἶνας Ἰασώ. (15 

διιΐθιι ἀπ ιοῖ, «αἰπ οσ Ατὰ- 
ῬαΓδῸ ΓΑ ἀδοογρίπβ 81} 
{1ὸὺ νΟΥ51ι8, 6] βου θαποΐο 
Ῥεάς Ἰαβραηΐοπι [π]οὶγο ΠΟΣᾺ 
εβὶ αἰ πο]: Ἄλλ᾽, ὦ ϑύγα- 
τὲρ, ἔλεξα τοί σοὶ πρευμεενήτ" 
ἩΠ απ ΑἸΩΡ ]αταῖι5 ᾿ΐα ἢ- 
Πάτα 1.580 {πεοῦαΐὶ δαϊοοιίεβ: 
ἼΘΟ ρϑισὰ ἔ1580 1}}1 σοπιοο- 

- ἀἴαο δἀιμιχία, ἀτὰρ δὰ τοπι 

8511- 

5.116 Π] 

πιοάϊοδη οἱ ΡΠ ΠΙΔΟΟΡΟΪ4-- 
γαπι Ρογ πούοηΐ, οχ οζίι-- 
ὁ "οΟἸΠΡῚ ροϊεϑὲ Χ, χ80. 
Νοππ1}11 οὐίιγδαὶ ϑμλωαϑ: 
3 ι 2 -" . 
Ιασὼ, ὄνομα γαμετῆς, ἢ 90υ- 

γατρὸς Φιλάρου" ὁρίμμο 41- 

ἀε. “ρα δοπῖ8 ᾿Αμφιαρώον 
τοι ποιάν Ὑτἀϊ ΡΙῸ ᾧ,λά- 
ρον, 4] ΟΥΤΟΡ 60 οἰξίι8 1.- 
τορϑὶῖ, ααϊᾷ 1Π ν δἰ πιϑ118. Χ 6Π1-- 

Ῥγδηΐδ ΤῸΓ 6 5001] 5016 ᾿Αμεφεώ.- 
ρον οἱ ᾿Δαεφιώρῳ" 5604 [180 πχο-- 

ΥΩ ΑἸΩΡΒΙΑΤΑΣ 4015 πον ὁ 
4115 ἈΠ} 1 6715 πο το ήθχῃ ζ6-- 
οὖ Μα]ῖο μλλι5 οἰϊεπάογοῖ, 
δὶ Ἰοροχοίαν,, γαμετῆς Λσπλη- 
πιοῦ, ἢ 9. Δ. 5ἴοιε δηλ Ηγ- 
διαῖη,, δ'νθ ϑαϊαΐίθια,, ἀπαλὰ 
ῬΙ συ αι ΠΠΙάτὴ Α Θβομ ΪΔΡῚ 168-- 
οοΥηξ, ἘΧΟΤΟΠ 6}18 6886 
νοΐϊαϊς Οποπιαοςγίίια ἨἩ,, Θθ6. 
τία ὩΠΠ|Π ἀρϑυράλ ἴῃ ἰδμπία 

βιησοπάδγιιη ξαθα]άσιια. 11- 
ἘΕΩΝ ΘΟΙ 11 51586. ΟΘΠΒΟΠ 5 
εβί, 81 415 ουτΐίβ νδῖογιμι 
ῬΓῸ παῖα ἰονῚ οοπϑουίθῃ [ἃ- 
80 ἀΙχαυεῖ; ῬΥδοβου Δ. ΠῚ 

εἴ ῥοῦ ποιμλὶΐβ γϑΙ]ΟΠΟΏ,, 
απδθ ΒΕΠΏΠηΔ8 5860)06 Ρᾶγΐοθϑδ 

τὰ 14 01|}15 οτιποῖ, ἀδβοι]α-- 
ΡῚΔ τλαίη αἴσπα νυἱ668-- 
ἴὰσ, δὲ Ρ]Όγ 65 6715 1281 οοπ1-- 
Τ]ΘΙΠΠΟΥΕ ΟΣ ὩΧΟΥΟΒ: ηδπηὶ 

Ῥγδρίου Ἡγροίαπι 4111 Ἢπιό- 
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Ὑπηρυϑρίασε, χ' ἡ Πανόκε ἀπεσρώφη 

Ἂλλ᾽, ὦ ϑύγατερ, ἔλεξα σοι πρευμιενής. ' 
Ν] 

εἰ δὲ παὶὲ τὴν Ιασὼ ᾿Ασκληπιοῦ ϑυγατέρα, ὥσπερ ᾿Αμφιαροου, 
ἄξιον ἀπορεῖν" ἐπεὲ καὶ 

νυ: 702 Ὑπηρυϑρίασε) ΓΠο- 

ΒΔΌΣΙΙ8 ϑιίορλανὶδ οανεῖ ἢοο 
οοιμροδβιίο. αγβδαη Ο. ΠῸ. 
Δηίονίβοιε: Ὑπερυϑρίωσε. (ὸς- 
τροώτη) "Ἢ ἡ πανάκεια δὲ ἄπε- 

τ ραφῃ] εἰς τοὐπίσω. Ῥαυίϊοιι- 

18ς δὲ, 488. πη ἱπορίθ (ιιᾶ- 
ἀταῖ, οοπριι! {πογιΐ, 81 
ἜΛΕΑΘΕ Ὑπηρυϑρίασε" ἐπι ἡ 

Πανάκεια δ᾽ ἀπεςραίη. 

γὴν ἸΡΒῚ ἡπηχουπηξ, ἐθβίιθι9 
Διάα ἴθ Δ. εἰ Μέγπιοί, Ρ. 

ἀξά, ν. 17. Τιδ ροίϊΔ πη) 5015 

Πᾶὰ. ογηιρριιθ., 8δίαίιη 
Ῥαυτ οι] δι. δὲ ἢ ὈοίοτΙ5 ΕΔ. 
ΟΠ 5858η} ἐχ Α. χανουῦδν: 
«ο᾽πᾶθ βοάριῃ τἰυταϑήαο πὸ- 
ΤΉ} 18 ΕΘΡΙΝ πχμταπ δ} οχΧ]- 
δἰἴπιο: εἰ δὲ καὶ τὴν Ἰασὼ 

Ἄλρινοεν ϑυγατέρα, ὥσπερ 
᾿Ασκληπιοῦ (λεκτέον, αὐΐ 511-- 

1. νεῦθαπι 1Π|0}1156} ἄξιον α.- 
πορεῖν" ΒΟΙΠοοΘὲ ᾿ππο 11 πιο- 
ἄἀσ (ϑολοζιαδέος ἃ σαπιοῃία-- 
ἴαν: Τίοοι Αὐϑίορμδπος Δπ- 
ῥμίαγαι. ΠΙαπι Θαϊάονι [80 
(ᾳποά ἀπο σομβῖ]ο [αοίαηι 
ἃΡ οο Φιενῖῦ, β6.οπ6, δῇ 
ρον Τάτ ΘΟὨλΙΟἴι, Ροϑί- 
«ἀηπὶ 1114 ΤΡ} ἀιιάμα. 1η-- 
ἱεγοϊα!, οχρίογαίς οοσπο- 
Βοογ πὸ ἀαίῃγ) ἰδηδη δ 
Ῥδνὶ τε Απιρ]αναὶ Πῖτα ἀϊ- 
οοἴαν, αἰαθο ΠΡ ΡΙ ὩΟΠ 

Ἕρμιππος ἐν τῷ πρώτῳ ἰάμβῳ τῶν 2 ρὲ 

διέτρων ᾿Ασκλήπιοῦ καὶ Λα μιπετέας, τῆς “Ἧλέον λέγει Μαχάονω, 

ἀπ ογ το δα 165, απᾶπάο- 
α!ἀθῃ] ΘΠ ΡΡ8. οἰϊδπι, 
401 τοροπμδίοιοι ΑΟΒΟΏΪΔΡΙ 
Ἰρθογούα αι ἀΟοΌ ἃ 155 πλ8} 1η.- 
Βιἴῃ11, [50 116} 6}0}8 {Π188, 
οὐ παίῃ αυϊάθη ΠΊΔΧΊ 81, 
παπιογαῖ. (γα πδβϑοῖο, 8 
ἐς ᾿πἀπϑῖυϊα Αἰεδέργιδ. σοη-- 
τὰ Πάοπχ ρυοσππὶ Βαά, καὶ 

Ἴασω 4 οΙΘνοΥ!, σψυ]σαῖο ηἱ- 
ὨΔ]1πΔ ογάϊπο νογθοόσαμ (ἰ6-- 
οορέμβ, 4π6πὶ ἰαϊθηι Εἰ ΠΟΘΓ 8 

ΒΘ Π51111 δι δανογίοθαί, Οἢλ 

αὰο ἀαᾳὲ Ἰασῷ 5'μημ} οο0151- 
βίου βΟΩ μοδϑδοῖ: πιοβίχα στᾶ-τ 
ἰϊο., Ῥχδειογᾳαδηι ηαποα ἃ νδ- 
ΤΟΡῚ Ἰφοΐίίοθ. 1 11} 1} ΤΟ 65 
ἀατ, μαμὰ ρᾶγα ΘΧρΡ ΘΠ ΔΟΥ. 

Ἡογρρα5 ἀαΐομ, οὨ}115 [Δπ|-- 
Ῥοβ, ψε] Τυϊπείγοβ, εἰ ϑολοί, 
«Αρἐδέορῆ. δὰ Αγ, ν. 1180, 
ΒΟΣΙΡΤΟΥ 5, ΔΗ 1411 5600 Ἰᾶτιτ 

ἀαπὶ, 1άἄθῃι αι Οομοι8: 
απο εχ «“ἐξηαθο οοπδίαξ 

χυ. Ρ. 700. 1). Ἕρμιππος ἁ 
πωμοῳδοποιὰς ἐν Ἰαμβοις" η6- 

αα ππὸ οοπιοσάδο. 1158 
Ἐξαΐαπι,, 564 Ορου}8 εχ Η1π- 

χὶριιβ αϊνουβαοῆμιθ πλδίουϊδο 
ΟΔΥΒΠΙΡῺ8. Δ πχθλοῖδ. ΘΟ Π 1411, 
Δρδυίθ δολοέδαϑι 68 1ηΔιοδΐ, 
αι} αἰ ἐν τῷ, πρώπῳ ἀχμβῳ 

τῶν τϑεκμέπρων. Ροιτο, Αοδοιυ-- 
Δ0}}1 Π|1ὰ5 φοάθῃηι, ἁΐᾳαθ 
ἩονρΡαθ, ογάϊπμα ῥχόορον 

μ᾽ Ζ4),δεα, Τ᾿. τ. Ρ. 82. ἡ 
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οὐ λιβανωτὸν γοὶρ βδέω. 

ἡ ΠΠοϑαλε εἰρμὰν, καὶ Ἰασὼ, καὶ Πανάκειαν, καὶ Αἴγλην: νεωτιώ- 

χὴν. ἄλλοι δ προστεϑέαπιν Ἰανέσπκον καὶ ᾽᾿Αλεξήνορα. ἔς, δὲ καὶ 

᾿Αμφιαράρυ ϑυγώτην Ἴασω. 

γοῦ Οὐ λιβανωτὸν γὰρ βδέω. ᾿Αλλο λήβανος, καὶ ἄλλα 

ν. γοῦ Λιβανωτὸν Εὐώδες, 

ὥσπερ ὁ λίβανος. Ὁ. 7). 
Δολοζαδίαο μγδοοθρίαιη. 46 
αἰβουιο. λιβώνου εἰ λιβα- 
νωτοῦ ΓτΟἠπμδ πι5}} 56- 
Οὐ ΒΟΘΙΟΧΊΣ. Τίοροι. 7. 
ΝΗΙ, 20. ἡ διὸ λεβάνον μιαν- 
τὴ, ν᾿ ἘΝ τ τὴν διὼ λιβανω- 

τοῦ μαντείαν νορῦϊ ον»ρλγν. 
ΝΟ Ρ. δ. ΄τὖὐ. Δ1}}}}] δδὶ οἂδ- 
886, ᾳφιοά 184 ἤχεπαειδ 
δηϊηδάνον εξ, οἷν Ζύζέδογ5-- 

λιιϑίο βυιθϑουθα5 ἐκ Φογρὴγ- 
γ10 «}}ἱορόπθην δυπθπ δι. 
1 εχ {{ππ|υ18 ἴῃ ἰρῆσθπι 1η- 
7601 5|σηὶ Ρυδοβασιθδηῖΐ, 
λιβανομάντεις ᾿ιεδέαέλεο αα 1]. 
Ὡ. Ρ». 1940. ν. 8. Ῥορίε- 
ΥΙΟΓΟ5 ΟΥδοοὶ θὰ ἰδηϊμπὶ 
Τδηλιηο. σθηοῦο λεβάνην οἵ 

ληβάνην, 504 οἱ 'πειίγο ἀϊ- 
Χογπηΐ λέβανον πολὺ, αυοά 

οδὲ ἴῃ Ζ͵]αίαί. Ομγομποσι. Ρ. 
Κ ς τν 

41ὸ βἤπζς ΗἩ. Ν. ΧΥ, τι. 
Ρ. θοο. εἱ ϑωζώως ἴῃ Ἤπεόνη " 
11 Ὕγέειαν, Ηγρίαπι, Ὑγείαν, 
{τὶς ᾿πδιιρον ᾿Ακεσὼ «ἀ)Τοἰπιηΐ. 
Νιοίαηάππχ νογὸ, πο ΠΙΐᾶγὰ 
Βο τι, 8ε4 οἱ ἱρβϑαμ ρα- 
ἔχοντα, 581 διάδος ἢ65 ὁοπ- 

δρπά 
Ἠβγ μι) φοχίθ, 

᾿Ασκληπιός" απο, Οαδαρθρν 

Αἰγλαὴρ, ; 

ΠΟ εἰΐδην Ἰπάϊοο, Τιϑοοπὴ- 
οὐδ 8] 1414 βαρὶξ,, πΟαὰΘ 
Αἰ πιὰ οβί, ατιδαν, ἰδηιΐα αἀ18- 
Ἰθοῖϊ να, Αἰγλήέις " πὸῃ 

Ἰοῆβο 11 6] ̓ιϑάθπ ρεγολὶὲ, 
Αγλαοπὴς ὁ Ασηπληπιοξ, ΔΛᾶ- 
κωνες" ἘὈΡῚ 74π| 1 ασοαδοηιο- 
1115 τά ποθὴ αἰδουίο {{1- 
θαῖταν. Ἡΐμπο βιιβρίοοίαχ 8]1-- 
ααὶδ, ϑῳλαάίην ῬΘοοᾶ550, οἷ, 
ἄπ πιο οι ΟΟἤ Ο6ΠῚ 58-- 
4 Αὐγλην ἀοά]556, απ 
Ῥοϊΐαθ. 501 ἀοθαογαὶ Αἢὰ 
γλήεις. ὕἐ ππίοιη. πο  βδιπιὶ 
86} ψῸ}] ἐσ Ἠοηιοσο Μα- 
οάοα εἰ ῬοάδΠνι5. Αοβοιιτ 
Ἰαρῖο σϑηϊίλ, 810 οοηΐγα 18- 
πιϊδοιηλ οἵ ΑἸθχθπογει 6Χ- 
να ϑϑολοζέᾳδέρν τπιοβίσ τι νἱς 
γῈΡΕΥ1485.. ο“Ῥαιιϑβαπίᾳβ ατ1-: 
ἄεπι, {πεϑϑιισιιβ 116 σου ἢ 
ΔΕ απᾶγαπι, ΔΗ 150 ΠῚ 51|Ρ-- 
Ρϑάμαι ἨΡ. τι. ρ. 125. 864 
Ἰοισο ἀϊνουβαπι, ΟἸγ αἰ Α1Π6-- 
Ὠΐο8185 ποροΐθια: Αἀ]όχᾶπο- 
ὙΘΠῚ ΨΟΥῸ, 510 δηλ ΠΡ 6 
ΒΟΥῚΡΙΐ, Αδδβρα]αρὶο ΠΟΠ 8]16-- 
Πσπ,. ἀΠΡρῈ Μβο]δοη]β -- 
Ἰτα , Οὔ} 18. ΘΧΒ γτισέτι πα 1 
ΠΟΠΟΙΘΩΙ ἃνὶ ἴαπη ἴῃ "ΓῚ-- 

θη 6 ΘΟΠΒΡΙ ΟΙ Δ ιν Ρ. 126. εἴ 
Ῥ. 157. Τῷ δὲ ̓Αλεξάνορα,: καὶ 
Εὐακκερεῶνε, τῷ μὲν ὡς ἥρωϊ 
μετὰ ἥλιον ϑύναντα ἐναγέζουσι» 

Εὐρκοε ρέωνε δὲ ὡς ϑεῷ ϑύουσι. 
Ῥατὶ Ἴβοθο ἵραϊεῦ ΡΒ γαΒ 
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Τυ. Αὐτὸς δ᾽ ἐκεῖνος. Καρ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

οὐ με ΔΙ οὐδ᾽ ἐφροντίσεν. 
» 

Τυ. Λέγεις ἄγροικον ἄρα σύ γ εἶναι τὸν ϑεόν; 7ος, 
Καφ. μά Δὲ οὐκ ἔγωγ᾽, ἀλλὰ σκωτοφαΐγον. Γυ, αἱ 

τώλαν! ; 

Κας. Μετῷᾷ ταῦτά Ὑ ΚΟ ἐγὼ μὲν συνεκαλυψούμην 

λεβανὼων ὃς" 

παρπὸς σοῦ λιβάνου. 

21 λέβανο: μὲν γοὶρ αὐτὸ τὸ δένδρον, λιβανωτὸς δὲ ὃ 

Ἔς: δὲ καὶ δρης Λήβανος κουλιούμνενον. 

σοῦ ᾿Αλλὲ σκατοίφῥαγον. ] ᾿Αναέσϑυτον. εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν 

ν. γοά. Οὐδ᾽ ἐφρόντισεν] 
ῬδυΪο Ρ]θηἶ8, ἀπϑμι ΟΠΊΠ08 
Ὧ4α. Ὃ. 1). οὐδέ γ᾽ ἐφρόντε- 
σεν αποά εἐνὸ, ε[΄ μίατοι 
ΧαΘΙ θ΄ η846 σομἤΠγπλθηΐ, πθιι- 
ἐιάπδλ. ΒΡΥΘν ΤΟ. 

ν. γ05 ᾿Αρ.} πηι δοοοη- 
ἔπαλ οὐ ἰπογο σα μα. ΠΟΐΔΠῚ 
οἴἑκγαμς Εαάς  Ο. 9)Ὸ. 
ρα, ἰσητιπιηιιθ {τ ἢη6 ψον- 
8115 Ροϑβιίιιπλ ΟΥ δ! 015 γδοῖΐδο: 

οΟΧ Ἰἰὔχοὸ νοΐθχθ ὨΟΒ[ΘΥ185, 
ῬΥΠ5 εχ ΒΔ, δάβιιηβὶ. ἼΑγροι- 
πον] ἀναίσϑητον. Τὸν ϑεὸν) 

σὸν ᾿Ασκληπιόν. Ὁ, ΤῈ 

Ῥνοχίπιο. νοῦϑα, Οὐκ ἔγωγ᾽} 

οὐ λέγω ἐκεῖνον ἀνοιέσϑητου. ᾿ 

τώλων] διότι τοιαῦτο: λέγεις. 

ν. 707 Γ᾽ εὐϑὺς ἐγὼ μὲν] 
Ῥο]δοῖο γ᾽ νοοπίαταιϊη οταὶ-- 
δηλ ἱηνοσί Ο. 90. Μετὰ " 
ταῦτ ἐγὼ μὲν εὐϑὺς συνεκαλυ- 
ψάμην" ποαὰρ αἰΐπίοον, 14 
βιαανίτ5 Π11}}1 ὙἹΔΟΙῚ δ το- 

ἀὰπάϊα8. [τ δοάορι (Ὁ. Δεῖ, 
σας] φοβηϑεύς Περώειν ἢ πε- 

φριήρχετο. 
Ἀδβου]αρῚ οα]ΐαπι ἀρὰ Αὐ- 
δῖνο5 {μι πάανς Ρ. ιτ6ὅ. ἐξαρ- 
Χῆς δὲ ἱδρύσατο Σφῦρος τὸ ἱε- 

φὸν, Μαχάονος μεὲν υἱός, ἀδελ- 
Φὸς, δὲ ᾿Αλέξάνορος τοῦ παροὶ 
Σεκυωνέγις ἐν Τετάνη τεμμὸς ἔχον- 

τος. ΝΙΠΙῚ ἀοσπίαθθ, αποά 
ΟΠ Θαμηη5, ΔΙ π τ οϑίϑί, αδι 
Ροδίνθμμαμι ΘΘΠΟΪ1 ΡΥ 61), 
» δϑ Ἡ ὟΣ 5 2 

ἐκ 68. φεῶδο, δι “ι Ης Ῥίαπο 

ΨΙΔΦΟΡῚ δ ρουνδοῦδηη, δῖαιο 
ΟΧχ ἰρπηραίο ἐδ ου ΟΣ 5. ποίδα 
οραϊόθ ἀερτοιμμΐαιϊῃ. 

ῶι Λέβανος) διξα, ἴῃ. ΛΑι- 
βανωτόν. δϑοῤοζέαδέοπι ἴῃ παρ 
Τὸ ἀἀνορονι Ὁ, Δζέηδ5, δὰ 
ΤῬάνγηΐξολς Ρ. 27. 

5." Βοιωτοῖς ] )9  Βοοροῖ!8 

ΠΟῊ ἸΠΘΙΏΠ1: ΟὙὟΡΥ Ρᾶνδ8 
πος ποιῖῖπα ᾿πῇατηθ8 ῥΥΟΨΟΥ- 
θΊῖΊο Ἰοο ἀοάογπηΐ Βοὺς Κύ. 

γιάο Αρρ. Μαίο. 1, 5 ρε89- 

11. οἱ διωζάαην: αἰγόθίατια πο-- 
ἴανι! ϑολοίέμε: απδπαπδᾶηι 
11: αὐἸάδη) δαἀπηγαίϊομα ἀ1- 

801, 81 οοπίσα [ΟΥ̓ Πλπα, αποά 
Ῥῆμεια ΡΥ ΠῚ Ν κανττι, 
20. ᾿ομ πη] Θχογοιπθηϊ8 
5101 Ἰηϑἀθνοηῖηγ. Τίδαπθ νοὶ] 
ποϑίσαπη ἘΠΠΔΥΓαΐοσει π16-- 

που [0 [61ΠΠ|, ν 6] τοροπθη- 
ἄσμ εὐ Κυπρέοες" Ὠ1ΒῚ δίπ- 

Ριάπιη Βοδοίου ΕΠ] ἸΠΡΘΠΣΠΙΣ 
Ἰιος οἰϊαὶ (ὐοἰη]οὶα ἀεβοαΐ, 

τὸ ῬΟΥ Ἰορὰπὶ θονεβ ἃρτπά 
6058 σκατοφάγοε πιαβοδηζαν, 
ΒοΠο  αϑίδο Ἰοοαπι δαμίρα 

Ἔγαϑη. Αἀᾷα. ἴὰ δὸ5 (- 
ρύξζιβδ, ; 
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ΠΝ 5... ΄, οὐ , 
Δείσας ἐκεῖνος δ᾽ ἐν κύχλω τὰ γοσηματῶ 

Ὁ ΄ὕ ͵, Ἵ "Ἀῤ' Ρ 

Σκοπὼν περιἥήειν παντῶ κοσμίως πανυ. 
- 2 δ ρκ 

Ἔπε,τα ποῖς αὐτῷ λίϑινον ϑυείδιον 71ο 
Παρέϑηκε, καὶ δοίδυκα, καὶ κιβώτιον. 

- ιν Ἱ " ᾿ » ᾿» 
παρο 22 Βοιωτοῖς βοῶν, οἱ διὼὶ πολλὴν ἀναισϑησίαν σκατοὶ ἡσϑίον" 

4 ᾿ 4. κι ΕῚ Α 2 -" ΄ 

ἑτερόκλιτος δέ ἐςὶν ἢ σκατὸς γενικὴ, ἀπὸ εὐϑείας τῆς σκωρ-. 

ν. 710 Παῖς] Δοῦλα. (, 
ΠῸΌ. «πὶ 5.1} 116 αἰσιο 
ΟΠὨΊΠ65 ΠὈΥῚ νοΐθνοϑ τὲ. οί. 
ΧΟ, τοῦ. ϑυέξδιον αθεῖ, «ἀἀ1- 

ἴα, απᾶμ (ἀΥδιπιλ [01 δοϊοηΐ, 
τηϊογρτεΐαιϊομθ ἦγδιον" ἀα 
τἰροαθ 4116 αἰχίμητι8 δά 
“Ροίϊοοην, ἴθ πιοβίυ!5 αἀ Ρ]- 
ἵππὶ ΑὐἀποίαϊΓουλθιι8 ΟΣ ρο0116- 
γὴιι5. Ναπο ΠΌΘΟΥ Θ δ6}15 
οὐ, ποὸη 8οίππὶ ϑυείαν οἱ 
ϑυΐαν, ἀ86. ΒουῚ 6 ΠῚ νλ}16- 
ἰᾳ5. 1τ{τ1ἀρῖπ ἴθ οῸὺ ΔΥΡΟΥ 8 
οἀογαίδο ποῆπο ἀοργο!οη- 
ἀιλαν, ϑυείδιον οἱ ϑυήδον, νε- 
ταπι οἰϊαπι ᾿ϑυὶς, ϑυΐδος ἀϑιγ- 
ῬΆΓῚ : ΤΆΓΙΟΥ ΘΙ) Του πγᾶπὶ 72α-- 
γποογαίοδ δαμιρεῖϊ δριὰ ὅα- 
ἔεπ. ἀβς Απιιὰ, 11. Πάλιν λέα- 
γον, ὡς γενέσϑ᾽ ἕν φάρμακον, 

Ἔκ" τῆς ϑυΐδος εἰς ὑαλοῦν ἀγ- 
γεῖον" Ῥάιιοῖὶδ απΐὸ ν 6.510 1:8 
Ῥγαροοββοναΐὶ --- εὔτρεπτον εἰς 
ἐγδιν βαλὼν Λέκινε τῷ δοίδυ- 
κι τττ. ϑιμξώανη, ντἰταῖτι8 σού εκ 
ἀδοοριῖ, αασὰ τεΐουτοῖ 1π 
Το χοῦ, Αὐϑυέα. ἡ ἐγδη, 
βουϊ θαπάπμ εὐῶΐ, Ἢ ϑυία, ἡ 
ἔγδη. 

ν. 711 Δοΐδυκα 1 Κοχλιά- 

φίον. Κιβωτιον) σενδούκι, ὃ λέ- 

γουσιν οἱ ἰατροὶ παντέκτην. ΟΟ, 
1) Ὁ, Βδάδθπι οϑῖ, ἤθη ἀϊ8ρὰ- 
ἴο, 4πᾶπὶ ΘΟΙΠΠΊο 8, ὈΥΙΟΧΥΙ5 
γοσαθ}} ἀρὰ ϑιμεέαίατη οχ-- 
Ῥ]οαίισ, οἱ 2 οβολορειί. περὶ 

Σχ. Ρ. τοῦ. χΐοπι: Δοιδυκο. 
ποιὸς, ὃ τὰ κποκλιάρεο: ποιῶνς 

Οτοκά «αἰεὶ αὐ σενδούκε νοὶ 

σενθούκη, (αν. ἴδω Οαπσῆι 
1 Σεντούκιν οχ Οἷοβ5. Μ δ δ, 
δὴ ΡΙμαῖ, “Ζ)»ἱδέορλ. ργοίοσί, 
τῶν σπκευσρίων, σενδουκίων" 1ὰ 

Ἰπαντέκτης,. κιβώτιον, παντέ. 

κπτὴν" ΟΟ Ρ] ΟΠ, τι ρδϊεΐ, 
ϑιρροαϊίαξ Ο, 0. 1}1ὁὸ ρνου- 
5115 οαγοῖ δάὐ ν. ὅ4ο. 081] τῶν 
σκενκρίων ἸΠΥΘΏ168, .]}76τὲγ 510 
Ρίαοιτς. οΟΥἸ πο ὙΟοὶδ Ὁ 
Ατάθῖριβ εἰ ατοὶβ σοροίε- 
τὸ, 4αϊθυ5 ϑαπάοοϊ δῖνε ϑο.-- 
ἀοοξ αγοὰ σνεὶ βορίχυζτεγγυ Δ 0 -- 

ΡῬΘΙ]οίαν : ὁ50 ρμοίϊ5. ϑαΐσια-- 
510 “7ειγδίμπε οεἰαῖο ΠΟΠ,1- 
μ6 οαϑίϊσαμίὶ Νοῖ. 1η 7700- 
,έδο. ». ὅθ9. οαἰοσαϊαμα 4411-- 
οἷο, 41] ἃ νεϊρτιίθι8 Οτ86- 
οἶβ,. 4πογπὴ οὐαὶ σανδύκιονρ 
δὰ τη γΊ ΟΣ 5, ΘΟΥΧ ΤΡ 15. ποῖ- 
αἰ κ1} ργοππηποϊαιοηθ, σενδού- 
πῇ 9 σεντού»ν 9 σεντούκεον, ΔῸ 

Η15 Ροῦνὼ δὰ Αγδθαβ βευηγᾶ-- 
Π85568 βἰαξη!ε: σα}0}8 πιο ηλ 

ΟΡΙΠΙΟμΙ5. 60 ΡΥΟΡΔΌ1]1ΟΣ οβὲ 
οαμδα, αποὰ 1ρ88 γοοῖβ ΔὉ 
ΑσαΡΙΡ8Β τπιϑαγραΐῖδε [ΟΣ πα 
Ῥογεσυίοβ. μαΐδ!θ5. αἴαθθ ἃ-- 
ας ἀμποίοβ ἤμο] ῥσοάϑί. 
“οαχιῖὶς Ῥσιαπσο  ςἴδ6 γλωσσό- 
κἀμοον (0. κάτι, Θὲ. τοῖτὰ,ν 36. 
αποά ἰηίογρσεβ ΒΡ] οἰ θοδθ 
γοιΐησαμᾶς Μϑ. τεάαϊάτὶ 
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Τυ. Λίϑινον; Καρ. μὼ Δὲ 

ΔΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
ΟῚ ἿΝ ἂν 4 ; , 

οὐ ὁητ' οὐχ! Τογξ κιβώτιον. 
ἀν ΔΆ ΣΝ ὁ " ΄ 7 ἠ 

Γυ. Συ δὲ πὼς ἑώρας, ὦ. κώκις᾽ ὠπολούμενε, 

Ἵ ο »» 5 “ 

γί Οὐ δῆτ᾽ οὐχὶ τόγε κιβώτιον.) ἸΠαῤζών πρὸς τὸ πρῶτον 
5 , ": 5 ᾿ κ ᾽ ᾿ Π 7) , 

ἀπήντησεν, 295 οὐχί γε κιβωτίον" εἰπὼν γὰρ, τέ πεβωτίον λϑι 
᾿ « ΄ [ ; , ΥᾺ κι 5 

γον ἣν, ὥσπερ ἑαυτοῦ λήϑην ἐπανορϑούμενός ῴησιν μὰ Δί οὐκ 
“ : Ἶ Ἶ 
ἣν λίθινον τὸ κιβωτίον. 

ὶ 

ΕΟ ὌΝ 40 Ἐγρο- 

ὨΪΔΩΟ ὙΨΘΥΒΌΏ) ἀκ ᾿φολιλοο. 

Ψεγαπὶ απδηϑαπηοίτα ἀρὰ 
Οτάροοβ, ρυδεβουι. Ῥδι]ὸ 
ΤΟΟΕΠΙΟΥ68, γλώσσοόκομοον 4}1-- 
πδηάο οαριέμ5 εϑ8ὶ, ἐοοιέϊ5, 
πὶ βαπααρίία, τ Αμϊδο], 
11. ο. 47. Ἐρ. 1. 8ῖ5 οἱ Ογε- 
δορί “διέ ΤΑάαγαρ)ι8. 8ο-- 
11ππὶ ΔΓ ΘΠ], ΟἿ ΟΟΙΠ18- 
5.2 ἰαἰϊΐ ἃ ἢΠ1οὸ Οὐομβίαπιε!- 
Ὧ1 ἀεαηοι οοΟΥΡιι5, γψοσανΐ 

ωλδ 9» “.λ-λολο Ρ. 1928. 

ἡπαῖε5. ἔπουπηΐ ἃ νοὶμβί 15 
βου ρου 8 
Ογὺὶ ΑἸοχαπάγιαθιθ οδάανο- 
Τατα πύελοι χρυσαϊῖ. 

ν. 712. Ὑύγεῖ [ὰ 6. 9Ὸ. 
γὲ οὐ ελέπν ᾿ηνλΐο πηεΐχο. 

ὁ. Οὐχὶ γέ] Οεϊοπάμ5 1ϊὰ 
φοττεχῖϊ; ἀσοεπίαμι ροβίοσϊος- 

γ68, οὐχί γε, αὐαπὶ 1656 Γ6- 
τὰν πὰ Α.. 6. ΕἸ. οὐχὲ δὲ, Ουἱά 
5101 ΜΕ} πρὸς τὸ πρῶτον, 11 
πος 4αϊάεπι ογαί!ομδ οοπ- 
ἰοχία,, πα}}5 οαρίο. 1961π- 

ΘΟ ΘΙ ΟΓαΐδ6 ᾿ 

ἄσ εἰπὼν ὅτε πιβώτιον λέϑινον 

ἣν ΒΟΥ 11 ποη μου πα, Ργα0- 
ἰεγαπαα. ἃρ εο, 4ὶ ἀεἰοία 
Τα }160185. ΡΟΥβοπα νέγρὰ (Ὁ- 
πυΐοὶ σον τπτιανιῖ, τη! αῖι6 {Ὑ1-- 
λυοχι Οδυιοηῖ, - - - καὶ κιε' 

ὕπτιον Αίϑινον" μοὶ Δί᾿ οὐ δῆτ᾽ 
οὐχὶ τόγε κιβώτιον. ἰάοινοῦ 
ΒΟ ΒΟ. πύοροθ ἀτὰδ 11. Ρᾶγ- 
[65 ἀϊδρθδοοπάπηι ΤΟΥ, ἰᾶ- 

40 ρδοίο γον πη: 
Λίϑινον)] Παῤζῴων πρὸς τὸ πρῶ- 
τὸν ἀπήντησεν. Οὐχὲ δὲ τὸ κι- 

βώτιον ] Εὐπὼν. γὰρ, ὅτι κιβώ- 
στίοὸν λέϑινον ἣν οἷς, “ποι ηλ 

λῖο δδὲ βοῆϑιι5;: Οὐδιοίίαπε ἐα-- 
»έωοαν ἢ “ιαρέαεαην ροϑιτξ 
ἐ{ογιν,) 4δτων 15. Τηΐπτιδ δά- 

οὐγαῖθ. σοηστνταΐὶ τῷ πεβωτίῳ, 
}ών Ἴοοτιμν γορθέοηδ ψιεοεί ργῇ-- 
γεν αἰκογαξ: αὐ κου αῦ αὐῖ6η} 
Ὁ ἴπ]{10 λέϑνον ϑνείδον" τὸς 
14πὰ 1}}} Παρϑαΐ, απΠΠποα]-- 
ἰαι18, οὗ ΟΥΑΙ ΟΥ̓ΔΙΙΟΙΠ18, 
4οαι. σομβίιι 1, Ρ]ΔὨ]5511η6 
οοπνεμίαπὶ,. Νοᾶθς ἴδηιθη 
αἰΠίθον, υυΐα8 δ ΤΠ} οι πὶ 
ἴπ πποάι ΘΧΡΙΙσατὶ ΡΟ5850; 
αὐ δρίο τεϑροπάθαι. ἸΠΙΟΥ- 
Ῥαποιίοαι να!σαῖδο, ἀπηηπ|ο-- 
ἀο Ἰερὰβ πκέζουσοαι, 50]]Π]1οοῖ ἡ 
Γυνή" νεῖ εἴα βίπθ 118 
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Ὃς ἐγκεκαλύφϑαι φῇς; Καφρ. διαὶ τοὺ τοιβωνίου" 

Ὀπὰς γορ εἶχεν οὐκ ὀλίγας, μοὶ τὸν Δίῳ. 7ις 

Πρῶτον δὲ πάντων τῶ Νεοκλείδῃ φάρμακον 

γιά 'Διὼ τοῦ τριβωνίου. Νὺν τοῦ παλαιοῦ καὶ τετριμ μεένου 

ἑμκκατίου " 
’ 

᾿Οπὰς δὲ τοὺς τρώγλας" 

γάρ ἐσι- 

Υ. 7. 01] Ὁ ΤΡ Ὡς; 
Ἰπτουρυθίαίοπα δά]θοία, καὶ 
κεκαλυμεμένος εἶναι λέγεις" ρο- 
ἴεναῖ δἰ 18. οἶον ἱπάιιοῖ; 
δοὰ 511} οϑὲ σᾶδδο, ΟΡ 
Ῥ᾽ΔΠ1551Ππ181}1.,) ατιᾶο ψτ]} σα}, 
Ἰεοίιοποπι [αϑἰ1ἀϊαηλι5. Ὅπας] 
τρύπας. 

ν. γι Τῷ Νεοκλεέδη) δ ετγ- 
51 οηογανι Οὐ. Τ᾽ Ὁ. ρατ- 
ἀϊοι]α ϑαροσνθοιῖια τῷγε. 4186 
ΒΟΥ παααϊΐ, ΠῚ ΡΓΌΡΡΙΟ 
ποι 50} ὈΡ81η ἀοίγ 888, 
Νεοκλεῖ, Νεοκλῆς διιΐδθηχ ἢ1- 

81 Ἰηροαϊῖ “πὸ τπϊηῖι5 41- 
οδἴαν ἰάθπι, 41 Νεοκλείδης" 
δ᾽ βάτο πλοῦ ]8Β ἁρτπὰ Οτδθ- 

. 005 Ἔχ ἷα ἀδαϊηι5 δ Ζ.1ε-- 
οέατι. 'Γτ. ἢ. 157. Ηπο οοπ- 
ξασϊεπάπηι ἴογοῖ, 51 ραγὶΐ- 
οαϊα γε Ρατιπα ἸἸΡΤΟΓ τ, 
δυοίοναία πἰϊόχεΐαν : ΠππῸ 
τιηῖτι8 ΘΟΙ015 1 σγαῖδη) Π6- 
φ 0986 ΠΟ οβϑί, αὐ δηϊηπδθ 
Ἰοοιϊϊοπὶ ὀομίγουθιϑια τπ0- 
γϑαΐίσ. 

τητ αίϊοπθ παίζων ταίεγᾶϑ δὰ 
ρβαιη “4Ζ7.;,ἱϑέορἤατιοηι :᾿ έαρη-- 

ἔνϑεν καὶ ὦπες οἱ ὀῷφϑαλ μοι" 

; [ - 5 

τὸ γορ 24. τρίβακον ἵμαωτεον οὕτω καλοῦσιν Ἀττικοί, 
3 

ἀνοίγμιατο 

εἶξ σγαίία Οὐοτηϊοτιβ, δαΐ τΧῸΙ 
ΟΠ ΘΙ Υ1, φηοί ἐν ργϊποίρῖο 
αἰϊοίπεην γα λέϑινον αὐγὲρτιἐ 
βῖο γορᾶημο, ἀἡπαϑὶ δὰ κεβώς 
τίον ἰάθη ρον ϊπογοῖ, Πίδθο 
Τοτίαββα 1αἰλτι8 οἴ ΠΠΔ)ΟΓΘ ΨΟΥ- 
Βοναπ ἀμ 11 1η. ΘΟΒΟ 118 1Π|-- 
ἴδ σνῚ8. οὐχ ἢποσαπῖ ἜΧΡΠ]Οα-- 
ἴα. ϑουῖρδὶ ταχὺ οὐχὲ δὲ τὸ 
κ. 416 νἱἀοραίαῦ δὰ Πᾶμο 
ΒΟΡ] ρίας ναγιἰαΐοπι Π05 ατι-- 
οοχο ]Ἰδοίίο ρυϊβοδσια Ἐαα, 

24. Ὑρέβαπκον ἱμάτιον) 176- 
ὅγοῖ. Τρίβακον, ἱμάτιον" ὌΡΙ 
1ουὶθ τετριμμένον ΘΧΟΙΔΕΥΙΕ; 
ὨΔΠῚ ϑμζείας: Τριβακοὸ. και: 
τατετριμι μένα. εχ «“1[ρ»1οπηαο-: 

20..1}. τῷ, .Ρ. δ. ὀϑόνεος τε καὶ 
εὐὐρανε ὦ ἑματεακ δοηεῖν Φορεὶν. 

Α ϑολοίϊαοίδ βυιπαίιι ;» ιοά 
Μωααδιην οπκ ααοάκπι Ογ8πι-- 
πιαίϊοο δαΐογγο ποδὶ δέερἼα-: 

ὭΣ ν ὮΝ ΟΥ̓ ΚΤ ΧΟ ἢ: 
1550. 1. οὐπάριῃ, ντἊθ τ. 
τό, Ὦ. Ὁ0Ὶ δα “4 1δορδα-: 
γχιθην 1ἰΠ πδῖνϑηάτ) σοηραχαΐ 
ἃ Ζικοίαπο ἀϊοΐπηι οἰ οραπίον 
τριβώνιον πολύϑυρον᾽ ἦτ ἀε 
ΤῈ πὸ8 δὰ βιὰ ρμὶυτα Ρ. 552." 
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Καταπλαξὸν ἐνεχείρησε τρίβει. ἐμβαλὼν 
Ἢ 

717 Καταπλαςόν.] Τῶν “αρμάκων τὰ μέν ἐσι 25 καταπλα- 
σον το δὲ χρισοὶ, τὰ δὲ ποτά. τινὲς δὲ προπαροξύνουσι, κοτάώπλα- 

Ξα λέγοντες. ἔξιν οὖν παςὸν τὸ πασσόμενον. πλαςὸν τὸ πλαττό- 

Δξνον» ὃ καὶ κατπλαςοὸν λέγεται, καὶ πισὸν τὸ πινόμενον. 

717 ᾿Ἐνεχείρησεν. ἢ οἱ ἡρξογθο ἐνεχείρισε 
οὐ γὰρ ἐαφανῶς ἐϑεράπενεν ὄ 

ἐγχειρίσαι 
« - ΄ 

φάρμακον» ἀλλ᾽ ἀφανῶς κατὰ τὴν νύκτα. 

“τοῦ ες οὐ ρια ϑεῖς " 
ἥνα καὶ τῷ Νεοκλείδη 

717 Ἐνεχείρησε] ΕῚι1586, 
411 ΒΟΡΙΌΙ νο!]δηξ, ἐνεχείρισε, 
4851 ΝΘΟΟΙ466 ταν οπαι, φαοα 
ΟΟἾ]15 1Π͵᾿πετοῖ, πῃ θαἀϊοδιμοη- 
ῺῈ οὔσηι ΑΘβοι]αρι5. 46]6- 
δαϑρδεῖ, τηοποὲ Δολοίζαϑίος, 
δοβάιιθ 716 5121}] γϑίθ"} 1. 
η Ο. ΤΏ) Ὅ. ρυϊογιθιιβ 715 
ΨΕΥΡῚ 1ἰ6γ15 εϑί 8Π 06 780}}- 
Ῥίαμῃ ἐπε. 14 οβΐ, ἐπεχείρησε, 
βῖνθ 111ὰ {πουὶΐ ἰαπαιδμι χα - 
Ρ]ϊοαῖο, 5δῖνθ οχ ἅ]10 οχ- 
ΘΙΙΡΙΔΧῚ ἀοργοιηΐα Ἰοοίο ἀ1- 
νει 88. Ουοά Μ5.. Αγυμπᾷ, 
Ῥυδορεραΐ, ἐνεχείρησ᾽ ἐντρίβειν 

Ῥοὴθ Ἀυβίοιιιβ κι δ τ θυθὴμ 
τηοῖνο χαραρπαγο, Σκορόδων] 
σκόρδων. (. Ώ’᾽ Ὁ. Τπ δηϊταπὰ 
σοῦ τα άα 181] αἰϊαά, 
ἀαδπι νοοα]σπὶ τ θα 18 πὶ δβ- 
76 01556 ΥΘΟΘΠΓΙΟΥΘΒ » ἰάσψιο 
αι ΘΧΘηΙΡ]ο ψϑΐεστιπι Ροῦ- 
ἴδυτια, ἀοσ6Ὀ 11 (αν. 1} (απ. 
σι. Μ. ει 1. συ. 1η Σκόρδον. 
810 ὑφιείσκορδὸν, σπορδόπρωσον 
Ἰρίοδοον. 11, ιὅ2. 

25 Ιζαταπλασα}) ἢ οου- 
ψϑοϊζ, νοῦ 8 Δα δηία τιπὶ 

ΕῚ 

τρίβειν, διοῖ 
2 " 

Ασκληπιοες 

λέγωμεν τρίβειν 
2, δὲ “Ὁ ᾿] 
ἔχει ουτως, ἐνδ- 

Ω 
αὐτὸν το 

ἀϊϑογοραΐ δἀ]οοΐππι ἴω Ο. Ὠ Ὁ. 
τιᾶυσίθ ϑοίιο πηι: Τρία εἰσὶ 
εἰδὴ φαρακάμων, παςὸν, πλαςὸν, 

πισόν" ἔδε μὲν οὖν παςὸν 

“πλαςσὸν δὲ τὸ 

καὲ καταπλα- 

Ἁ 

Ξ2“5|ι 

τὸ πασόμιενον" 
Ἂ 

πλαττύμιενον, ὃ 
Ά ΄ ᾿ " ᾿ 

σὸν λέγεται" καὶ πιϑὸν τὸ πιε- 

νόμενον. ϑέαπέρίτα δὰ “οδολγέ. 
Ρυ. Κ΄. ν. 479. υἰϑι15 δδὶ ορ- 
Ρογίπηθ ,δϑολοϊαβδίαθ ποϑισι 
ΨΟΓΡῚ5., τῖὖί Οἰαεμέπυζημην γ6- 
{πίατοι, 411 Νοῖ. δά “2 ϑζί. 
πεοὲ Ἔνεργ. Δαι 124 ᾿ ϑι 9γ- "- Ρ. . 

1. «“16δολγίο ῥ᾽ογιϑβῖιδ 6556 ἦθ-- 
᾿ ᾽ 

Φοπαίμηι ΔἀΠγταανογαΐί Οὐ χρι- 
3 τ 

ςν, οὐδὲ παςὸν ΗΥῸ πεσὸν, ΄118-- 
1 νοσαθαϊαμα ποὺ ᾿πδπάιίιη. 

15 πη]ΐο διιοίουθ ΤΘΡΘΥ1γ6- 
ὑπ: αταπῦ ἰδηηδη βοηςοπί 8 ηπ 

5101 ΟἸβρ]]Ὼοογθ Ροβίθα {π|ΐ 
Ῥτοίοβδιβ δά δμϑέαίλ. Ὁ. 17. 
Χριτὰ νῖοθ χρησῶν γΟΒΙΙΠ1, 
αποὰ Τα! ογρυθίθμι ρ]δης {π-- 
σονραΐῖ, Οαϑδατδογιεβ τὰ [)έογις 
ΟΠηγ8. Ρ. θ05. οὐχ ὑπὸ ῷαρ- 
μώκων χρισὼν ἡ ποτῶν“ ἴῃ .,80-- 

ποΐποηο ΕΗ. Ἐπ. 11, 7. 80 4111 
781 γϑϑδεπἰατ ργοβαν 7677. 
ἢ αἰοδῖι5.: νουαμα 1αθτῦθν [Ὁ 
ψὴν πιᾶσηι5 8 ἐπιπάςοις 10}1 
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ν ΡΣ ͵ ϑ, 8. δὲ 

Σκορόδων κεῷαλας τρεῖς Τηνίων᾽ ἔπειτ᾽ ἐῷλα 

χεέρησε πρῶτον πάντων τρίβειν τῷ Νεοκλείδῃ φάρμακον κατα- 
Φὠ 

πλαςόν" καὶ ἔστιν ἡ ,δοτροὴ αὑτῇ πρὸς τὸ τρίβει περιποιητικὼς. ΠῚ 
γὰρ τρίψο ἐ ἐκείνῳ ἣν, τουτέςι, δι ἐκεῖνον ἐγένετο. 

΄ 

Ϊ 

γ18 Τρεῖν Τηνίων.] “ Ὅτι 6 ἐν τῇ Τήνῳ μι τῶν Κυλέδα 

γήσῳ ὀῴῷεις: καὶ σκορπέοι δεινοὶ ἐγένοντο" 

-α σκόροδα Φέρει. ἡ Ἰῆνος δὲ αὕτη ϑηριώδης δοκεῖ εἶναε" 
Εὐπολις Πόλεσε, 

ἡ ὅτε ἡ Τῆνος, δριμύ: τὰς- 

καὶ 

- Ρ] 3 ᾿ ᾿ ,. 

Τῆνος δ᾽ αὐτῇ πολλοὺς ἔχουσα σκορπίους. 

ν. γι8 Ἔφλα] Συνέτριβε, 
Ὁ πὸν) γάλα σκύλης. Σχίένον] 
φὰ ἀἄπρα τῆς σκύλας. Ὄξει 
νη ΣΦ.] βρέχων ὄξος δρι- 

σ. ,)0. Γάλα 88 6ρῖι5. 8 
παξατεῖν ΡῬΥῸ ΟΧργοδθοὸ. νεὶ 
ἀδϑε! απο. φαδγαν18. ἃΓΡὸ- 
ταῖν ΠΥ θαυ την 8 5060. ΡΟΠΙ 

βοϊεῖ: πὰ}1ὰ στὸ αἰ οσιηξ ὀπὸς 
εἰ γάλα βαλσάμου" 1ἰὰ ἐαὸ 
Ποιμώπειεν Οὐοἰμηοέίας ἀς. Ἀ. 
Ἡ. ΝΠ, ὃ. φαοα ΘΟΔΡΈΠΙ Ὑ1Ππὶ 
μαρεὶ, αἴᾳφαο. δια τπὰν 40 
ΔΥΡΟΥΘ, 81 6)}1185 νιγθηΐοπὶ 
βΑποῖθ5 οοΥίϊσοπι. Σκύλη νεῖ 
σκύλα 5ου ρθε ηαϊ ΤΟΓΘ 86 Υ10- 
τὶβ Οὐαθοῖδθ ΠῸΠ αἰ1α, 48 ΠῚ 
νοίογαμη σκέλλα 5810. σκυλο- 
κρόμμνον οἱ σκιλλοκρόμκυον. 

Δ ΙΒΟΟΓ 68 τὸ ἐπίπλατα " 46 τὰ 
ῬΥΤΌΓΘΙΣ ἴδοι] 6 Ὑ6] τἰητι5 272}-- 
»οογαΐϊ58. Ἰοου8 ἀτβοτς πεοὶ 
Χυμ. Ρ. 48. χρίσμιασιν, ἐγχοί- 
συν, ἐπιπλάσοισιν, ἐμπλάςοι 

σιν, ἐπιπάξοισιν. «Ἄνεεπιίάον. 
ΤΡ, 2ά. Ρ. 215. χρικὰ γερ, 

7 ἐπίσλαςα, ἢ βρωτὰ, ἢ ποτά" 

; παλιούροις 

1ιῖο οἴ 18} χρηςσοὶ Ἰησοτιμι Παᾷ, 
4αοά δηθὰ νλΐαμ ἰβιουθδον 
ἴθι ποι {π σι, 

20 Ἐν τῇ Τήνῳ] Αἴ τὰς 

Βφογρίοβ 80 βεχροηίεβ ἴα σ58- 
ΤΕ, ν]ρεγ τ 8 86 ΠΟΧῚΪδ ΠΙΟΣ- 
Βῖθιι5 ΟΡΓ μα] αν, ἃ νοι τιβί15 50. 1- 
Ρίογίθιι5 δοραρί πη. ἴάοο ἰπ 
ἔξοδοι ἀ1551η18ἃ βου ροηίτιαν. ἔθ- 
γγαμηαι θῖργὰ παϑεύδοντες 
περιχρίουσι τοὺς κλινόποϑοις σπκο- 

ρόδοις τῶν ὅκορπέων χάριν, καὶ 

περιδοῦσε ᾽ [εϑῖ8 

διζαῦ. κύιι. Ρ. 11δὃ. Α,. οἱ 
ΒΥΪνοβίσε 81}1Π{|πὶ δα νἰν αΐρ, 
48 ρΡο]]εῖ, ὀφιόσκορδον ἀρΡ6]-- 
Ἰαίοῦ: “θέοδοογέα. 11, 182. 
Ηος εἰ οοηδβίοϊ,, πο 60 [α- 
ΓΘ ΤΏ]Πτ8. δϑὲ Οὐ ΒοιγΏη1,. 
αυ1ὰ ϑολοἰταδέεπ, ταν ευιῖ, πἴ, 
αθὶ Τήνια, σκόροδα ΟυἾτι5. ε8- 
βεηῖ σθποῦθ ΘΧΡΟΠΟμπ πὶ 
εταΐῖ, “ δπιῖα βου μίριι5 ἃ0- 
παπᾶάάγο ἰδηΐο βίο νου 8- 
ατι6 ἴδηι ΟΧΡΥ 8818. «οςοχϑι: 
8 Ποῖοθαΐ αἰϊαιιο σνα]ρσαΐαθ 
Ἰθοῖϊο 8 ΘΕ Ρ ἢ] οαἰοη, 51 ἀπππ 
Ἰαχᾶὶ Αἰ Ππτιὰ 101 εοριοβ6 ρτο- 
γΘηῖγο ἀεπιομβίναϑοει, 14απε 

ᾳ 
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Ἐν τῇ ϑυεί ἶ ἴων ὀπὸ »ν τῇ ὑξιοὗ συμπῶώραμγνυων ΟἿΟν9 

Καλλέφρατος δὲ ἐπὶ τὸ σαφὲς κατηνέχϑη, ὡς σποροδοζφόρον τῆς 
-» »; ᾿ ΕῚ -΄ Ε] Ἂ 

γῆς οὐσης" διὸ καὶ τὸ παρὰ Ανσιμόχῳ, Ἰήνου τ΄ ὀφιοέσσης, οὐ 
«αλῶὼς ἔχειν δοκεῖ. 

νι Πα 6. Οσμ]Ὸ05 ΔΟΘΓΣΙΠ16 
χηογάθμα!. ϑδραηλοηέο Ἴνα ]-- 
ος, ἐπ ϑολοίτβ ποξαίτι7. ἀπειῦ-- 

ἤριέεν φνίχογὰ, αὐ ἡπαᾶο 1-- 
γίογασν αἰδία ἐς ἰοαγιέϊγ, 
χεροαΐ τιολῖδ' ϑσδογέ ἔν λαὸ ἐπ-- 
διεέα 567 βο]ιέθ5 ὧἂὸ δοογρίογιθδ ; 
ἂτν ΨΈ7Ὸ, φιιοαί φωκίρσν αὐἰέ 5 
αὐμπάαγοέ. ἰαςοηι τιοπιρο ἐπ-- 
δμία, πὲ δέαζιογδ ἰξοοί, {ποία 

αὐἰῤῥὲς δἰχτυιεί δὲ δου ρμεπίδιις 76-- 
αν ἐέδαη, Ογἱἐοῖα. ἀαμαί νέ- 
υἱδραέι, φιθαί πῶπρε 7εκία 
Ῥ]ιη. χα, 0. αὐἰῥιειπ, 86 }}0671-- 
ἔξ αὐὲρτξ δὲ δοορρίοιμοβ οὐο- 
γε. ΟὉὐμδὸ ὁρὺ πὶ νχ 1π|ε]- 
11σο, ϑἷς δά βογιιραϊαπι οχὶ-- 
τηθπάαπιὶ 4π|4 ργοἢοϊδηΐ ποπ 
νιάρο: σπόροδα σογῖθ Τήνεα 

ΟἿΟΙ πο Ροβϑαηΐ, 1151 6811 
Ὁ Οδιιβᾶμη 8028, ᾿ 4τιοα 1Π 
1τηϑιὰ Τοηο ναὶ ἀρθαπαοηΐ, 
τοὶ ἀϊνευβὶ σΘηΟν}8 οἵ τοὶῖ- 
4185 δογίοντα ΤΘΡΌΓΙ ΗΠ: 
«ποιμαθηηοάμιη. σπόροδα Κύ- 
πριὼ, ἡποΥ δϑὲ ἸΏΘΗΪΙΟ 
ἀρυὰ 71ὲορ». ἘΠ. ῬΊ. νιν, 
ἄς, οἵ “ρεγνέ. ἴὰ ἩμρρΡιαίν. Ρ. 
7σι. δὴ Αἰ} δὸ ὄφεις Τή- 
νέοέ, ἥτιο5. οδάθιπιν ἴἰϑθὺ 1π511- 
1α ργοάμποιϊ. ἐᾶπι 81 4π|5 60 
σοηδιριαέ,, τί ιϑολοϊεαδίειν 
Ῥτορίογεα σαίαρ] δι) ΡῈ- 
ἴεῖ 4ΠΠ|0} δ χα πὶ οδῃ- 
51|5586 "“Γδηΐπι, απο 1Ππὰ 
τ] ΧΊΏ16 ΒΟΓΡ ΘΠ Ρ1185, ΠΟΠ νε- 
τὶ φαϊάορι, 868 ἢ στγαΐα αἹ- 
οἰἶθ, 14 δδὲ, βυοορβδι 18. εἴ 
ΟΑἸ απ] δἰ ΟΥῚ 18 ,. 4114}185. εγδῖ 
ΝΝΘΟΟ 1468, δἀνογβαγοίτιχ,, οτι- 

)ιβιλο αὶ Ἴοοο, δοαῖιθ πιο 
ἀαοίδϑιπιό Οὐηυΐοιεδ υἰἰτῖαν 16. 
ἴγτα ν. δὃδ85. 15 ΨΕΓΘΟΥ Ργχο- 
1εεῖο, πῷ ϑολοζίαξέεπυ Ῥϑθηθ 
ττἀτσι! αὶ ΠΟ δ15 [θοίαῖ: 58]- 
ἴδ 81 ἴἰαϊα απϊοαπάπι 1Π 
πιθηΐθηι ᾿ρ8ὶ νϑηϊβϑοῖ,  ψοὺ- 
Ὀ15 οἰαγιοσιθ8 αἴᾳπιο εμπ- 
οἰ δαί τὸ8 ἤπορὶ ἐχρ]δηδη- 
ἀκ. Ομϊά εὐροΐ δὴ ανεσ- 
886 ἐθοίϊομὶβ δαχιίαιη, αποά 
78πὶ 1101 8846 ρ6 ρυοΐαϊί, πὰς 
εἴδη δανοσαρίηιι8.} ααῖ- 
ἄθπὶ μπ)ὰ8. Ιοοἱ βόγ ρίαγ μι 
1. αἰχοάαα ΡΙαίο αἰββε 5588 
ΠΟ ἰδιη ΒΆΒΡΙΟΟΙ, Ππᾶπι 
ἔονυ πιθ ρευϑαῆβα πάροο. ΝῚ- 
χαΐττιμι Οἰλπι ἴῃ πἰτο θεῖ 641-- 
τὰπὶ Ἰεσεραίαν, ᾿Οφεων κεα- 
λᾶς τρεῖς Τηνέων" 1ὴ Δ]ίθγο, 
αποὰ ποβίναβ Βα4, οσοαπρα- 
νὴ, Σκορόδων " αἰ 81} δαίθμι. 
ΔΡΗονσοῖ, ρυδεβευίμη 81 ο-Φ 
τηοοάϊαο ᾿πὐπι 5161} οοπ- 
81 Εγ685, πὸ πχΐπιβ οαΐάρ]8-- 
8ῃγ8 11 Ομ οΙδημἀο οαρΐα 861- 
ῬΡϑηΐπι 1πἀἰδηΐίθν; ΠΔΠ 567-- 
Ῥεηΐοβ πη] πἰδεϊπαὶ βθοΐοϑ ἂσ 
οομί805 4αΣ 544] τ] 8 4108-- 
6 η115. Δ 1}}6}} πο Ἰσπο- 
Ταῖ, αὶ νοΐθγτμ βου]ρίἃ χπ6-- 

ἀϊοογαη. ἰγίνεν. [{Πἰσδαπθ 
Ἰεοίιο 8108 μπαοίὰ {π|ῖ δηδτ:- 
γαΐονοβ; 804 “ποΥαπι ἱπ|67-ν 
Ῥυδίαϊιομθβ ἐθπιθσο ῬοΡΐαγθα- 
ἴδ, δἰ 11 ΠΠῚ1} ΔΘΕΙΥ ΠῚ 
οοπ)θοίαδθ 181 αἰδιϊησπᾶπίατ, 
οἱ δά δῖ απᾶθῆμα οἀραΐ 
ΤΟνοο ΠΡ, ΙΧ οὐ, αἰ 4}1- 
εὖ. βδιϑαδ ἰο]ογα}}}18. οχ-- 



ἸΤΟΎΤΟΣ,: 
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Καὶ σχίνον᾽ εἰτ' δξε, διέμενος Σῴηττιω, 

720 Καὶ σχῖνον. Σχῖνον νῦν ᾧζησι τὴν σκίλλαν " 
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720 

δυκτικὸὶ 

γὸο βούλεται πάντα εἶναι. ἐν δὲ τοῖς ἐξὴ: 27 παράκειται, ἐκ τῶν Θεο- 
φράτου, ὅτι ἕτερόν τι ἡ σκίλλα καὶ σχῖνος, παρὰ τὸ σχίζεσϑαι 

καὲ διρύειν" ἡ αὐτὴ γὰρ τῇ μαςίχη. 

ταπατ" ροβοῖ!. Ναμπο Ἔχροῦὶᾶ- 
πλι", Πα! δ ὰ8. μ80 νία ὑχὸ-- 
δγο Ἧς Ἰιοοαὶ. [5115 ν οθ5 ομο- 

ἀαιϊιάϊ5, ᾿Οφεων πεφολοὶς τρεῖς 

Τηνίων, ΠΟ ποη ζείοὈ 1:1" 
ἴαΐα ΒΟ ΒΟ] ΟΠ 6586 ὈΥΟΥΒ115 

ες ΩΣ -Ὁ 

οοπδοηΐδηθιηι; τε ἐν τῇ 

Τήνῳ μιᾷ τῶν Κυκλάδων νήσῳ 
᾿ " ᾿ ἣ ," 5" ’ 

οῴεις καὶ σκορπίοι ὀξινοιί ἔγιίνον- 
-“" Υ 

το. Ἢ Τῆνος δὲ αὕτη ϑηριώδης 

αὶ Εὔπολις Πόλε- 
“ , 3. Κ 9" 1} 

σι. Τῆνος δὲ γ᾽ ἡ (Ἰτὰ 2 επέ- 

ἀεί ΒΌΠΩΓΙΟ 5108. ΠΠΊΘΓΟΒ 

τ ϑτἊ{π|1}) πολλοὺς ἔχουσα σπορ- 
πίους" διὸ καὶ 

Ρω ΞῈΝ - 
δοκεῖ εἰνοζέ 

τὸ παρὰ ἼἌντε- 

μιάχῳ, Τήνον τ΄ ὀφιοέσσης κα- 
λῶς ἔχειν δοκεῖ. ἈεΠοοία πο- 

βαϊλοπθ μι ]]οδῖτν οὐ καλῶς " 
ΟἸ ΠΟ ἀρϑαχάσ: πὶ απὶ 
οομνοηὶϊξ Απἰπηδομιιηι τρτο- 
Βεμαΐ, απιηλ οομίγα Ἰαπἀθη, 
τιθγοαίαν, αἀποὰ δΘχαυῖθ16 
δριοῖϊ] Ἰοσο Ἰρϑιπὶ 188 }86 
ἨΟΒΙΘΠ ΔΗ 41 ΠῚ τι ΑΥΙ: 
Ῥοϊογαΐηβ δἱϊαπιά ορροτῖι- 

Ὠἰμ5.} ἴιπο ἴδοι]θ ἀπ|8. 68} 
1π οορτίαϊ!οπθηι νοΐ, 1π- 

ἴδγ 1556 ΠΟΠΠ.]]α, ααῖθιι5 ποο 
Ἰάοια οβίεμαογαϊ ϑολοζιαϑίο: 
ΠΙΠ1 οεὲ δηΐπὶ οχρογδίϊιι8, 
4πἀτ ΔΗ Ια Δ. 1Ο5, 1Π ῬΓΙΠ}15 
ΟμνἸβδίϊαμοϑ, ὄπα νοίιοίαβ 
Οταπιτηα σοῦ α δδηο[αί]ο- 
68. Οχοεῦρίαβ ἴῃ ἀππμὶ νο- 
Ἰθα οορτῃΐ, Ρ᾽αχληϑ Το- 

βδοῖιῖ5586, 4188 ΠΟ Π|ᾶ5Π0 
τεάοιία νο!]οι8. ΑἸΤΊΟΥ 
βοχίρίαδθ, Σκορόδων κεφαλὲς 

τρεῖς Τηνίων, ΠΟῸῚ ΤΏ] 18. Θ0Π-- 

σαι μάοο Ἱπίογργθίαιῖο : Ὅ Ξε 
ἡ Τῆνος δριμύτατα σκόροδα φέ- 

ῥξε. Καλλέσρατος ἐπὶ τὸ σα(ὲς 
κατηνέχ 37, ὡς σκοροδοφόρου τῆς 

γῆς οὔσης. Υἱάε5. (Ολ Πδιν)ὰ- 

{π.,. πὸ 1σποθΊ οὶ Οχδπι- 
τα ]Ο1)., 4 ΘΟΙΠ ΘΠ ΩΡΙΟΒ 
εὦ Τὠινααγιιν, “1γ»͵δέορλαῖοην 
ΔΙἸοβαιο. Ροοΐα5. οἰπουργανε- 
ταῖ, ΘΟΠΙΡΓΟθΉ886. ᾿δο Ομ 6 πὰ 
ΘᾶπΠι, 486 Ι͂ΔΟΙΠΟΥ οἱ χπᾶχῖ- 
τὴ6 νἱοχοίτιν ρεγβρίοιια, Μ4-- 
11αν διιίομ) τῆς νήσου οὐσὴης ῬΓΤῸ 
τὴς γῆς, παηήαιιόπη οβδίοξ 
Τπμοίαϊλῖμδ δὰ Ζ7}ίοηγο. Ῥε- 
γίὸσ,. το 29... Ὀμ)8᾽ ΨΕΥθᾶ) 
ᾳαοπίαπι δὰ ππὸ Οὐπιϊοὶ 1ο-- 
οἴ ΒΟΥ πϑηΐ, ποη 85πηΐ ργ86-- 

ἰουθῦπαα: Ἢ Τῆνος ἀπό τινος 
οὕτω κληϑεῖσα Τήνου ἀνδρός" 

ἤν δὲ σκοροδοζάγος γῆ αὕτη, ὡς 

καὶ ἡ Κωμῳδίκ δηλοῦ “Τηνίων 

μεμνημένη σκορόδων εἰο. Σκθρ- 
διφόρος αἰιατ ᾿πνομδδοῖ ΡγῸ 
σκοροδυφάγος ἴπ βοτὶρίο ΠΡ 70 
“οὺ. διερλαπεδ, ρμοΐϊϊῃ5 16- 
δοπάθππι 6886 βίαια! σκοροδὸ- 
Φόρος" 650, 8ϊ 4115 γ0}] 14 
᾿ρϑῖμ τοΐϊπθαΐῖ, ψῸ02] τοροηδὲ 
σκορδοξόρος γῆσος αὕτη, ποῖ 
πιο! βῖ8. [ΈΓΔΏ1. 

27 Παράπκειται) ΑΚ πδίογιπι 
ΒΕοαί 8 501, 411 810 1η Βά, 
οοἴαγαθ ἴου πῖὰθ πϑϑοῖο αι 
Ἰεσὶ ποίανιξ: φῬγδεοθάεηίεβ, 
416 απίάεμη. πορὶ8 δά πιᾶ- 
πηι βαπί, Ππαριεχιιμΐ περέ- 

2 
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; 3 » Α ΕἸ ᾽ 

Κατέπλασσεν αὐτοῦ τὰ βλέφαρ ἐκτρέψας, ἵνω 
" τω ᾿ Ὁ ς Α Ὁ 

Οδυνῶτο μᾶλλον. ὁ δὲ κεκραγως καὶ βοῶν, 

᾽ “- .“. ἉἋ -» ,5 

γῶο Ὄξε, διέμενος.) Διυγραίνων, ὃ νῦν 28 χυματίζειν ᾧασί. 
Ὁ [ ε ᾿ 

Σ φηττέῳ δὲ τῷ δρημυτάτῳ ἀπὸ δήμου" σεκροὲ γὰρ οἱ Σφῴηττιοι, 

Ψ 

ν. 721 Κατέπλασσεν] Κατέ- 
πλασὲεν Ὁ. 9. 564 ργᾶδοδβ-- 
510 ἔλα. ᾿Εκερέψας) ἀναςρέ- 
ψας «τποα ἀϊνογϑᾶ τηδη1ι8 δ -- 
Ῥοβιη. 

ν. 722 Οδυνῷτο  Λυπεῖτο, 
ἀλγεῖ Ο. 1)᾽ 0. ορονίπογαῖ 
ΒΟΓΙΡῚ: λυποῖτο, αλγοῖ. Βα. ὕγαέ. 
ὀδυνῴτο" ΒΒ. Οὐδὲ, οδύνωτο, δ0- 
οδηΐμ ΡΟΓΡΟΥ8 ἢ μοδιίο, 48] 
πῃ οοίονυ 5 ΒΔ, τοοῖθ 586.  ὰ- 
Ῥεῖ. ᾿Αναΐξας] ὁρμήσας" τοὶ τὰ 

Ἡδογολίο ἀπυφιθ ἰεροπμάμιη 
6880 ἀοοίι νἹἀεγπηΐ. 

πείσαι. Παρακεῖσϑαι νουρθὰ 41- 

παν οἱ τοϑι το] βουιρῖο- 

γαπι δά ρΡτγοραμάπιπη οἰϊαία: 
παρατέϑεσϑαι ψῈ] πὰροϑέσϑαι 

15, 41τ|ὰ ῥγοίοσι δὲ τὰ. μἴθ- 
ἀπιν ἀἀάποι!. Ῥνὸ περιϑέ- 
ἄβκενος ἀρὰ “Ὦαρροογαΐ. τὰ Γα- 
μηλία, αποά “7ομρδέμη τὰ 
ΕΥ̓ΤΟΤΟΙ Ἱπάιιχογαὶ ΔΆ, 1,1. 

1Π{, 1. γεοΐρ Τ αίροῖι5 παρά- 
ϑέμενος »». ὅΦ5. 7)αἰοοα περ εμν. 
ΒΔΘΡΘΏΠΠΘΓῸ [οἴ 6} τ..4Ζὲ}6-- 
παθο, ποὰ ἰαηϊιηι χτ. Ρ. 489, 
Ἐς πὶ πὶ 2, αἰέϑέιι (ἰἀβατε-- 
ῥοπο, {πὶ οὐδουναίΐαπι, 5864 
εἴϊαι 11}. ν. Ρ. 219. Ὁ. ΠΙμπο 
ΟἸΙ ΎΒΊΡΡιι8Β. πλείςη τῶν μαρ- 
τυριῶν παραθέσει χρώμιενος 1 
αποάδπι βουρίο ἰοίαπι ἴθγθ 

᾿ασρΙ 415 Μοάραπι παρετέϑες- 
το" οομίν τὸ Ἐπικούρου οἰκείε 
δυνάμει γεγραμμένα καὶ ἀπα- 
ράϑετα, δμοίοσο «2έοψεγι. 77. 
γνιι, 180. 1,81. 14 οδὲ, αυἱ 
Ἰάθμλ δχρομὶδ χ, 20. γέγρα- 
πταε μαρτύριον ἐν αὐτοῖς ἔξω- 
ϑὲν οὐδέν. ἔδδπι ΝΟΡΡῚ νῖμι 
τα η16. Ροτοοροσαηὶ [ἴον- 
Ῥτγαὶοβ δρ4 Μιεοαην Ἀ. Α. 
χνιῖῖ, 2. διελέγετο αὐτοῖς ἀπὸ 
τῶν γραφῶν διανοίγων καὶ πα- 
ρατιϑέμενος, ὅτι τὸν Χριςὸν ἔθει 
παϑεῖν οἷο. νεγτοηάπιν ἐσδῖ; 
ἐοοῖβ δι αμέϊφμὶ “ οοάε7,15. τῸ0-- 
ἐμηεῖτιθ ἐδοίηπογείξεφψιεο ργοία-- 
ἐς αὐβγιπαηδ. δεορλγαϑίξ 
τιδῖν Ἰοσιὰ “6515, σ011-- 
Ῥοείαμη πο μᾶΡ 60, πἰδὶ ἴπ-- 
οὐ ἀ6 Οδ88.. ΡΊαμπι, Υ, 7. 
ὅσα δὲ ἐν σχίνῳ φυτεύουσιν ἢ 
σκίλλη" υἱϊάπατ {ΠΠπ6 η σκέλ- 
λη ΙΠΟΥΙ ροίογδι ἃ 7, λεο-- 
μάγαβίο ποὺ ργοϊθοίπια,, δἷ- 
416 ἰμἰουρυοίδί ΟΠ ῬΓΙΟΥῚ5 
σψοοάΡ}] 1 ἰαπίαι ΠΒΘΥΨΙΘΠ5:. 

504 σχῖνον εἴ σκίλλαν απδιη-, 
πα οἸ ϑάθη) 60.158, 61-π 
νοῦϑ ἰδηηθ 6888 ϑολοζί- 
δίοα., οἴ ΟΡΙΠΟΥΙ͂, Οδμβα: 
ἤδῆπο 1} 1118, ἀπππὶ Ο΄αζε-- 
γ5. οἰϊαπλ 6]. ἨΠΊρροοῦ. σχῆ- 
νον ΟΧΡΙΙοποσῖξ εἶδός τὶ σκίλ- 
λη:. Σ, χῆνος ἃπΐοπι ΠΟ 580- 

Ἰιτη ἐεοηιἐέθοιδ,, 5604. οἱ Ἰπχία 
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7 ἀν ἕν οἷς . ᾽, 
ἜἜφευγ᾽ ἀναΐξας" ὁ δὲ ϑεὸς γελώσας ἔφη, 
Ε -Ὁ Ὁ , 

Ἐνταῦϑα γὺν κώϑησο καταπεπλασμένος, 

, ᾿ )] ᾿ ᾿ - λ ω 

καὶ συκοφάνται. ἢ παρὸὼ τοὺς σφῆκας" ϑυμικοὶ γάρ. ἢ ὅτι δριμὺ 
ν᾽ 

. 

ὕξος παρὼ Σιῥηττίοις ἐγίνετο, 

Ἰοφαοπαϊ πιούοῖη Αἰ ΟΟΥ ΤΠ} 

δηιϊδα, τ γνδϑίοσ 1065. 
Οδοοι. ΗΤρΡΡ. ἀοοπογπμῖ ϑαές- 
πια5. 46 Ποπιοῃ. Η. 1. ο. 8. 
Βοα. α« ϑίαρεέ δὰ Ἵπεορῆν. 
Ή. Ῥιεῦ νεῖ, γ᾿ 8γ5:. ᾿Οὐδτο 
ποπ δάθο ρφσαν 8 δι δὶ οδιιδᾶ, 
οὐν δ γάώίζολέζηιδ., ἴθ νά θη- 
ἀὰ 1,αἰϊηθ ᾶὸ σοςο ϑολοδέα-- 
δίθι βεουίῃ8, αἰ ΠΠπιδ σῚ δραη- 
ἀεοηιῖο ποίϊαγοίπιν, απαδιάοατ]-- 
ἄἀοπι οἱ "ἱρηϊποαῖϊο 6}.5 ἀπιὉ-- 
ἴσιαα τ] Δ 1}6810 οομδίαϊὶ, εἵ 
γανοσα ἀμ. αΥ] Ροίοβὶ, τιίγα 
51} 10 «ΦΖγιϑέορλαπο Ῥυδορο- 
πιοπάδ. Ἔν δὲ τοῖς ἑξῆς νΕΥῸ 
ἡπαϊοϊαν ἴδοι 5010} νεΐτ-π 
δ'1, οἱ δὸ ᾿εροῦο 5ΒΟΥΙΡΊ], 
ἀὰο ἴαθυ]δθ ποϑ 1 ΟΟΙΏΙΟῚ 
ΧῸ] ομλπεβ, Ὑ00] ρμ]εγαραῃο, 
οαπὶ ΟΥ̓απιιη αἰ! σον 1ηἴ0- 
τὶ δαποίαιοῃῖραδ, δάμπο 
οχίαθαιν! ; πᾶμπι 11 115, 4186 
δαρουβαπί, πι}}}14 ΠῚ ποο σχέ- 
νου, Ὥρο. ῬΠΕορβγβίοὶ Ἰοοὶ 
χτηθηΐϊο. ᾿)6 δοοεϑϑῖομο δ 6 1} 
1}14, 4186 ἥμπὶ δαμδουοὶ, πῶς 
ρὰ τὸ σχίζεσϑαι οἴο. τὰ 5[α- 
ἄπο, τη8}|846 ᾿πδηϊι8 6586, οἷ 
Ῥνδοίον. ιϑολομαβίᾳθ υυθῃίθιη 
αὐβιίαπι: ροχγίϊποῖ ομϊα δά 
μαςίχην « 5156 ᾿Ἰϑμεῖθο1 ἰδογΥ- 

γᾶ πὶ, παρ ἰπὶ} μα δοῖ οὐμλ 
541} ΘΟΠλ τ 6 : 685 60 οἷᾶ- 
Ὑ1π|5 Δ ράγοθιῖ, 8ὶ, αποπιδά- 
ταν τη 6] Προπ άπ δι Τὰ- 
παγγδίουϑ ἰοοῦβ, δχροάϊνο- 

᾿θιάγπιξ οϑὺ ΘΧΡΙΙοδίῖο; 

γο: Σχῖνον, ἱπη4α|, φείὶ ζογι-- 
ἐΐοοιίην αὐἰλά8. οἰωγ βοᾶν 50" 
ἐθέ, πιο “ριδίορἠαηο5. .«41{-- 
ἐΐθο τόοαέ δῳφιίαπα: παῆΐν 

πιογεοιιαίδ γαοιίαίο ργαθαϊεα 
6556 ψιεέ οὐππα, ψιίαθ οαΐα- 

μίασπια οομιρομίπέ: { 86-- 
μοι ατίον αὐ ΟὉηιῖ- 

οἴεπν ϑολοίίιίδ τογύς διεπξ δ 
Ἱποορλγαϑέϊ δορίρέϊδ ργορο--, 
δία, φας ἀοοεαπέ, εἰδὲ δμὦ 
δοείοττν 9.6 16786 φοπέϊηθαἽ τε", 

αἰ φεξααπν 6586. σπέλλαν; 
αἰαὶ σχῖνον. Βο6 Αἰτεϑέθγι5 
οχ Α. καὶ σκέλλα" ἴῃ γε] ααῖβ 
εγαὶ ἡ. 

28 Χυματίζειν) Χύμα το- 
σεμ οΥθ5. εδὲ ἀφία: ἱπὰδ 
χυματίζειν, ἀφῇς αἰέιοῦθ θέ 
γυζδοοῦο; 864. εἰ φιιέπιῖδ 

αἰζμτν ἐϊψφιίογοην «αἠμεπώεγο. 
Νοῖ ἱπαϊσητμι οταΐ μος νο- 
σΑΡαππι, 4ποὰ 79ὼ Οαποίμϑ 
ἢ Οἰορβαγίαπι δαθαι γΘ ΕΥ- 
το: ῥδίῖο αἰ ἐγχυκιατίζειν 
{γεσιθηβ ἢ ΕΠ ρΡΙΔΙγιοῖβ, εἰ 
Ὁ Πομχ. δέοράαπο πο ῬΥδθ- 
του. ΠΙὸ απΐοηι, ϑ0πο- 
7116 ἀϊνευβοχιηι φαοιηοᾶο {τ- 
ουϊηΐ οομπίαγθαία, ΘΧαμρὶο 
τι η] [οϑἰϊβδίηο ραίοϊ : ΠΔΠ} 
4πᾶ6 Ρυϊπιᾶ ροπίίαν, 118 

αἱ 

78π| ἃ εὐ πάλ 18 δηϊπιδάνου- 
5αιπι οΧχ “4ΖΠἄθη. τι. Ὁ. 67. 1). 
το] ηπδθ Ὀῖηδε ἅ1108 παροιὶ 

δποίοσοϑ. Πιἀιάρπι Παυδογαὶ 
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ον "95 ’ 4". ἊὌ » μ , ΤΝ 

. Ἵν ἐπομνυμενον παύσω σὲ τῆς ἐκμλήσιας. 725 
ὧν 9 , 5 Ὁ ᾿ 

725 Ἵν᾽ ἐπομνύμενον.) ᾿Αντὲ τοῦ ἐκπαλούμενον" ἐπωμοσία δὲ 
ἃ ν᾿ ς , 5» τ 

ἔσιν, ἥν 20 ἐπιδίδωσιν Ὁ βουλόμενος ἀντειπεῖν ψηφίσματι εἰσῷε- 
΄ - - δὲ 2 κ᾿ ὲ, ͵ ΄ τ᾿ , 

ρομένῳ. ἑκκαλουντᾶε δὲ εἰς τὸ διπασήριον πολλακις. Σαλουςεος 
δὰ ς τ 3 

δὲ φησιν, ὡς μέλλοντες εἰς τινα δημοτικὴν ἀποτέλλεσϑαι χρείαν 
᾿ “ δὴ ΄ " , ᾿ Ἢ Α ΄ πων ἃ 

σραρώ τοῦ θήμου, πολλακις ὅὁ0 ἑπωκινυὸν τὸ μή δύνασϑαι αὐτὸ 
“ " , 2 

ποιεῖν, ἵνα συκοφαντῶσιν οἴκοι μένοντες. ᾿Αλλως. Επωμοσίᾳ 
ΕῚ Α 5 δὲ »,» δὲ ε 3 ΄ «- "Ὁ ι 4 εἹ δ 

ἐςὶν ἀποδοσις αἰτίας, δὲ ἥν οὐχ ὅι ὑπαντᾷ τὶς πρὸς τὴν Οοἰπην. 
« ΠῚ Η ΄ ϑὰ., ς 

Ὑπερίδης" καὶ ἐμοὶ μὲν συμβάσης ἀῤῥωςίας, καὶ ὑπομοσϑεισης 
, - -" 5 , « 2 ἈΝ “ « , Ὑ 

ταυτῆς τῆς γραί(ῆς, ὠνεβληϑὴ ὁ ἀγων᾽ οὕτως ο Τηζχείρος. ἔπωμο- 
΄, δ ἢ ΄ ΟΝ ΩΣ 

σία ἔςσὶν ὄνομα δέῴκης, κοϑ' ἣν οἱ μέ 
ς - ΡΝ 

ἐλλοντες ἡττάσϑαε, νοσεῖν σρο- 
͵ ΕῚ , ὶ Ε “ 

φασιζύμενοι, τὴν κυρίαν ὠνεβάλλοντο, καὶ παλιν ἐξ ἀρχῆς ἐδι- 

ν, 725 Ἐπομινύμενον) [ἰ8 
Ἰοοιΐαν ἴῃ ἀ. Βα. 2Ά. «πιγιέ. 
Β. ναΐ. ανν. ἀπὰπι οοἰογδθ 
Ῥοϑὶ ΕἸ. οογυιρίϊα8. ἐπωμενύ- 
βκενον ὨΔΡΟΥ θη ΐ, νοίου θ ἢ} 50}1- 

Ῥίμαγαη Αἰπρδέογδ νϑάμπχιῖ: 
ποῆμπ6. 40} οχίαραϊ τη Μ|58, 
Αγαμά. εὐ Ὁ. [πῦνῖ ρο- 
δίθυϊουβ ΟΧΡΙΙΟδί10 ΨΟΥΒίθτι5 
ἀπίεγ]θοία οαπὶ ΕΠΑΥΤΆΙΟΥΡ 
νεϊηδέο ἴθυθ σοηβϑηϊῖ: ἐζφε- 
δρεύοντα, ἐπιορκοῦντα καὶ συ- 

κο(φαντοῦντα" ατᾶ6 ἴδῃ) 1})- 
ἐγιοαία, δἰαυθ αιΐθο αἀἸβοοῦ8 
δῖ, ἂΓ δήϊπα ἴῃ πος νοῦς 
ν"»ο Οτγδιυιηδίοῖδ νεΐουιριδ 
ἨΔῈ 51556 ἴδ. 1] 6 ροβϑὶδ δηϊηνδά- 
νογῖι. Δὰ ἀπῆηου]αίεαι 16- 
νδήδαϊῃ τηΐπιπ6 σοηιπχοι 4}- 
ἔογα Ἰδοίιο ΟΙαΡ 6 Π1{εγ18. 101- 
ἄδθη) Ῥουβου ρα, τὰς ἐκκλη- 
σίας, 401 ολσοι15 81 βούθῃιι οὔ- 

ἀϊπθαῖ, δ'ηθ ἄπιθιο ἡπηροη- 
ἀπ5 εβί δα ἐποιμνύμενον, 61ἢ- 
οἰοίψαθ. Ἰοφαθπα! [ὈχΠλ] 8} 
ῬΓΟΥ8115 1η50} 18}, Ομ} 115 τᾶ-- 
ἐϊοηθιὴ 80. 56 Π81}) ΘΧΡΪΔΠπ8- 
γ6 ποαϊᾳαδμ) Πιονιΐ τη ῥτο- 
ΟἾν:. Ηππο δαΐθπὶ δοοῦβ88- 
ἀντι εἰ ο1η51 410 τη. οοἠ]- 
οα πα}}0, ποὸ βουρίο, πο- 

4πο δἄϊίο γΘΡΟΥ ΟΠ, ΟἿΤηΣ 
[ἈΠῈ 1Π ΡΥ]8015 ΘΧΘΙΊΡ]ΔΥ1- 

θὲ5 οχί 556. ϑοο  αβίδγι αι 
ἀπ1π|8 ΠασΙο 5815 δυϊμποιῖ: 
δὺ σογία απ ἀϑπηγηεπίο εἰ η-- 
ἰὼν 1114, ἐκκλησίας δὲ ἀντὶ τοῦ 

ταῖς ἐκκλησίαις" εἰ, ἐφεδρεύοντο 
τοῖς ἐκκλησίαις. ΜεΥαη ἰοσ 
ἀς Ἰοοο, 418 τ68 ἰοΐα ρᾶϊι- 
Οἷ5. ἰγ8}5151 ΠΟΠ ροίΘϑί, 4185 

δοσιγαίιπι5. ἃ Π0}}15 ἀ]5ραῖαθ1-- 
11. 

εβγολέμδ Ἰενιίευ που ῥδοῖο 
εὐππάδπάμβ: Ὄξος ΣΙ φήττιον" 
ἤσως ὅτε Σφήττιοι ὀξεῖς ἧσαν, 
διὰ τοῦτο εἶπεν δέος Σφήττιον, 
ἤγουν δριμύ. ᾿Οξεῖς, 4] βυπΐ 
αύγὸς ἂρ φοδεμιθμέοα, ναὶ, 
ᾳποά Ἰυ7]5 νἱοο ὅομο]α πο- 
βίγα ργυδορομΐ, πικροὶ, ἀοεγῶϊ, 
αομίος γοάάονυο πὸὰ ἄερπ- 
εὐᾶηΐ Ζ)αἰροαγιρίμδ, Ζ7ει7,5. 
ἐς Ρορ. ΑΙ4. 1 Σῷῴῆηττος, εἴ 

βρη ἠεγζιε. 
29 Ἐπιδίδωσιν] (7 ἐξοίζιεγευ 

ἐγααίέ. οἱ κοἰορθαηϊ, 1 4ἴιο 
Τογηλΐα τῆς ἐπωμοσέας εἴαῖΐ 
Ῥοιβοσιρία: 5810 Ἰωίοι σο: ὅπ 
Ἰὰ εμὶπὶ δϑὶ διδόναε νοὶ ἐπι- 
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Γυ; Ὡς φιλόπολίς τις ἔσθ ὁ δαίμων, καὶ σοῷος, " 

καάζοντο. Τινὲς δὲ ἐπομινύμενόν ᾧῷασι τὸ 32 ὑμόσαι μὴ δικάσω- 

σϑαι. καὶ παραβάντα, τοὺς ὅρκους δικάσασϑαι ὕφερον. Ἔκκλη- 

σίας δὲ ἀντὲ τοῦ, ταῖς ἐκκλησίαις. ταῦτα δέ Φησιν, ὡς τοῦ Νεῦ- 

κλείδου διοὶ κακουργίαν ταῦτα ποιοῦντος. ᾿Αλλως. ἜἘπομινύμιενον 

κεἐν ἀντὲ τοῦς ἐφεδρεύοντα ταῖς ἐκκλησίαις, καὶ συκοφαντοῦντα 

ὑπὲρ τοῦ κερϑαίνειν " ᾿ ὑποφϑείροντα, ἵνα συνέλϑῳσιν οἵ δικαταὶ, 

καὶ βοηϑήσωσιν οἷς αὐτὸς βούλεται" ἣ κακουργοῦντο " ὁΐ γὰρ συν. 

ωμότοι ἐπὶ κακῷ ὦμεννον. ὍΑλλως. ἐπωμιοσέα ἐσὶν ἡ δευτέρω κρέ- 

σις τοῦ δικαφηρίου λεγομένη μετὰ τὴν τῶν ἀποκλήρων παρουσέαν, 

ε [2 : ι -- “Ὁ 5» ’ 

720 Ὡς Φιλόπελες.} Καϑὸ τὸν λυμιεῶνα τῆς πόλεως ἡ οὐνατοο 

διδόναι ὅρκον, 75. )ωγαπαίμπυ 
εἰοΐδυγο. τᾶ δολοίἑαβίο8 
ἐπωμοσίαν, δά οζίιν ὕπω- 
“οσίχν δογιρβιὶ ναπι, 56. οὖ 
ῃοξαΐπ ἃἋΡ ἤζεπγ. Ζ αἰεδὲο 
δα ἡαγροογαέ. Ῥ. 192. 

ὅ0 Ἔπωμινυον τὸ) Εἶἴδι 16- 
οἰϊοπεηῖ νε]σαΐαιη ΧΟΕΙΠΟΥῚ 
Ῥόββ6 πορ αἰ πίθαυ, εοποῖπ- 
ψϊὰ5 ἰδ], πὶ ααϊάδμι οχὶ- 
βίο, οοδ᾽οδοθμΐ πω ονύοντο 
μὴ δύνασϑαε οἷο. ϑα! δῦ 
ὩῸΠ Αἰ π1ηὶ ἘΠ ΙΟΑΤῚ ὙΘΥΊΒΙΒΩ1- 
16. ΒΉῊΒῚ νἱάείην., αταπὶ 80- 
Ῥἢϊδίδπι ἐπῆν, (1 βου: ρβῖξ, 
Θεία ἰαβῖθ, ςοιηη θη 10 5 
δὰ 1)επιοϑί ποποηῦ; 6Χ 4Ε]Ριι5 
Ἤδδο 6586 ἀδβυιηΐα, Π181}} 1η.- 
Ῥεάϊε, αο τρϑπτι5. οὐ ϑηηη8. 
ἘΠαβάσαλ οἰϊαπλ γΘΟΟΥ ΟΣ 80 

ἔἰρέανιο ἕαθϊατη ἔα :5856. τη π-- 
ἀϊοπθ. ἢ αἰθδέπεθ οὈβουνδὲ 
ἐξωμοσίαν. ἀἰοὶ, 486 Βιο ἀ6- 
δου ΙΓ ἐπωκκοσία.  Εαάθ 
ἂς τ, βοᾷ χππ8 δοσπγαίθ, 
χποηϊ 77. ϑέορλαπ. ἜΚ. ΟΥ. 
ἘΎΡ. τὺ ρὶ 588. ΟἽ 

᾿ ζχ Ὕπαντῷ]} Βοπρο σνεἶσα- 
χἷὰθ εοἱ ἀτ΄. “ἦν πρὸς τὴν δί- 
κην, τὴν κυρίαν" Βεάθο γψεΐο; 

- 

δὶ αιιῖθ τοροπὶ τα], Ψιά, 

«“ἔπιπιοπ. περὲ Ὅκμ. καὶ Δ. Δ. 

ἴῃ Ὕπαντῆσαι. Ὑπομωσϑείσηθ, 

αυοά ΕΒάἀά. ε5ὲ πα}}ὰ απᾶ6 

πὸπ ρτδοίεγαὶ, ἃ ἴερο Οτᾶπι- 

πλδῖϊοα γοίαϊαίαν : ν ΡΠ ΟΣ 

Βος ἴρβο Πγρογίααε ψεΓθῸ 

Ραϊοί, ὑπωκοσιάν Ῥοίπ5, 1π 

ῬΥΪποῖρῖο βαϊΐθμι ἢ τ)τ5 μιθ- 

Βτγὶ, θᾶ ἐπωροσείεν [α|586 
δἀρο!απᾶα. Οιπὰ (Οέε-- 

πέμπυ οἱ ογίιτ τπον στ, τ|ῦ 

Οταχηυηαΐτοα γαΐϊξομθ σομἕΐθι- 

ἴα, ἀπαπὶ βοΐ βου: ΡΣ 

ἴῃ Δ. εὐ ΕἸ. ἐπομονύμοενον . τ|- 

ότι ρὸν ἰοΐππι ϑοιι "108 

ἀοάουνις ἐπωμνύκεενον, παπά 1η-- 

1ε]Πισο: ᾿ουῆο Αἰζιϑέοριιβ 8Ὁ 
118 ἀἰβοῦβϑιί, Πᾶθο ρᾶγ85 δΧ 
ΤοΙορμο ἤπιον ἀδργοπιὲα, ὅπ 
4πᾶ6 Ργοχίπιο ΒΘ πα, Ρᾶ- 
τὰπι ΠΙατιδί: 15 ἀπΐεμι εδ 
Ῥουραπιοοτβ ΟΥ̓δη μηδ Ί16 115, 
ἄποπὶ ϑμζαίαθ πίε 8114 11- 
ὈΓτπῚ σΟΙΡΟϑι11586. ἐθϑβιδεε Γ 
περὶ ᾿τῶν ᾿Αϑήνῃησε δικασηρέων " 

θη, περὶ τῶν ᾿Αϑήνησε νόμων 

καὶ ἐϑῶν. 

2 Ὃ κμμόσα!] Αρξπβ ἴοχίο 
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Καρ. Μετῶ. τουτὸ τω Πλούτων; παρεκαϑέζετο. 
" Ὁ ΠῚ νη ᾿Ὶ [Ω] τω ᾽ ’ὔ ὲ 

Καὶ πρῶτα μὲν δὴ τῆς κεφαλῆς ἐφήψατο 
εἰ - 

-Ὁ , κ Ὥ-Ὁ ᾿ ᾽ ἵ 

727 Τῷ Πλούτωνι.} Τὸν Πλοῦτον Πλούτωνα εἶπε παίζων" 
Δ ω, , μΥ ΜῚ 6 Ὡω ε ἊΜ 

ἢ ὅτι καὶ Πλούτων αὐτὸν ὑποκορισεκπῶς ἐκάλεσεν, ὡς Σοφοκλῆς 
3 ᾿ 

ἱναχῳ», 

νος - Πλούτωνος δ᾽ ἐπείσοδος" - - - - 
, Υ 

καὶ παλιν, 
5 ’ 5 » 

Τοιόνδ᾽ ἐμὸν Πλούτων οἰ μεμίίας χάριν. 
3) " Ὁ « ΄ «. 5 

Ἄλλως. τὸν Πλοῦτον οὕτω λέγουσι" καὶ εἰκύτως τὸν αὐτὸν τῷ 

ν. 727 Τῷ Πλούτων] Δά- 
αἀϊταια τὰ Ο. 19). οσχρίδηδη- 
Αἱ βουαΐϊα, παίζειν ἡ εἰπὼν 
πλησέν" αὐ80, ηἰδὶ ϑΌΠο 
συ !σαὶα 5 5110 ν επ]γοπΐ, νχ 
ἀπο! ΠΠρογοηλ5. ΝΝπιμο ΟΟἸ ΟῚ 
Ῥοίοβι, ἀδθι1586. ΒΟΥΙΡῚ, παΐ- 
{ει τῷ Πλούτων: εἰπών" 501}1- 
ΟΕ. ρῖο τῷ Πλούτῳ. Πλησίον 
ΨΟΥΟ ΡΟΡΠποὶ δα παρεκαϑέζε- 
σο, αὐοὰ ναῖοξ πλησίον ἐκα- 

ϑέζτο. Ιἷὰ ποῦ δυΐοθι νεὺ- 
Ῥο ἰγρ5 Εάά, Α. ΕῚ. εἱ Β. 
Οεϊ. τπθάδι δἀβρεχβεγαΐ ἐγ-- 
Ῥοιϊποΐδθ πασίισθηΐα παρεκα- 
ϑέέτο" ἴῃ οαἴεγιβ τηϑοῦ]α ἔα 
Βι ]αία. 

δμόσαντα. ὕὐχιιπι νέο δικά- 
σασϑα; 656 Υ185, Δ δικάσεσϑαι, 
ὯΠΠ11)} γεΐεγι ;: Ποχαι ΘΏ1Π 

ἱδη ΡΟ ἢ) 1518 εϑδὶ δᾷξρθ 

ῬΓΟΙΒΊΒΟΙΠΙ8. 

ὅ5. ἪἩσιοδὸς] Ἔ. καὶ ἯἩ. ν. 
405, ἴπ᾿ ϑορλοοίίς Ἰπᾶομο 
Πλούτωνα νοσᾶνὶ, απ ργο- 
ῬΓΙῸ Πλοῦτος ἐσαΐ αἰνη γι 
1)οι5, ϑολοζίαδίαθ οὐθάϊηιαβ: 
ἴὰ1 οπὶη 114 ἄγϑιθα δαῖγ- 
τἱοιθλ, ἀπάς αἀπάθάδιῃ «“7γχ-- 

δίορπαπεβ ἴθ πᾶπο {ἈΡΏ]4Ππ 
ἰχαηβία! δ, πὲ [Δ401}6 ΡοΓΟΙΡῚ 
Ροΐεβί 6 8. 5 δά ν. 807. 
114οπαπθ οχ λάταγος 1Ρὶ ἴα-- 
οἷα πιειομπθ ρα “Ἔλεη. 
χνυ. Ρ. 008. Β. ἰσιῖυν Πλού- 
χωνὸος ἐπείσοδος εδὶ Ια], 41 

Φονϑια σομἀθαῖαγ, 11 6665 
Ἰηστόβδαβ σα Οἰμπὶ Ρομπο- 
ΤᾺΠ ΟΟΡΙ8. [ἅπλῦτι8 ΔΙῚ δὶ 
56 η811 8661 6 80 ΠΙΠΊΘΙῚ5 8 15 
οομπϑίαγοϊ, οπμηΐ οδγεσοῖ α1ἴ- 
Πουϊίαΐε: σομϑι θυ πάη], 8ἃΠ 
οο Ῥᾶγναΐδθ της 10}158 δ6[-- 
Ἰππιεηΐο γϑάϊηίεσυαν Ροϑϑιῦ: 
Ἰοιανδ᾽ ἐμοὶ Πλούτων ἀμκεμε- 
Φιὰς χάριν; απδάναπάδο 86η- 
ἰθηΐα σου ππὶ ἀθοδί, σποά 
ὨΪ8] Ρ6Ὶ ΟΠ ρ51π οοσσα]αίππι 
ΟΧΙβ.1 168, ΡΓΟΧΙΠΙΟ νου δὰ 86- 
φαοραίαν. ς 

ὅᾳ Σταλάσσων] Θοπεογα πτα- 
ἰλίο, τὖἰὖ ΠΟΙΔΙΠΙ οομηνοηϊδῖ, 
τηα]0 ςαλαάσσον" ἰἰπίδιιπι 5{1}}-- 
188 ν6] βιάοσε, ψ6] 8δηριῖ- 
Π6, Ψ6] ἸΔου 15, 418 ἄθ- 
ἰευβαβ παυβογαΐῖ. Οπιπ65 Ε4α, 
οὐορπραν δώερωσσον᾽ Υοοῖθ 
ϑιμϊάας εἰ “εγοῖ. σινδόνιον 
δέόεροσσον" 1δὶ ϑολγοιοίδιδ ἴᾶχι-- 
ἀυϑηχ οπιοπἀδίϊομθμι ἃ ϑαί- 
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Ἔπειτα; καϑαρὸν ἡμιτύβιον λαβων, 

Τὰ βλέφαρα περιέψησεν᾽ ἡ Πανάκεια δὲ 

᾿ . ὦ ᾿ ὃ 
Πλούτων, τὸν “Αἰδὴν νοκιέζουσι καὶ γὼρ 352 Ἡσίοδος φησιν" 

Εὔχεσϑαι δὲ Διὶ χϑονέῳ Δημεήτε οἱ 3 ἀγνῇ, 
ἜἘκτελέα βοίϑειν Δημήτερος ἔε ρὸν ἀκτήν. 

720 Ἡ ετύβιον.} ᾿Αντὸ τοῦ, σουδάρεον " ῥάκος ἡκμετριβὲς λι 
᾿ 

γοῦν τε, οἷον ἐκμεαγεῖον. καὶ Σαπφὼ, ἡἠκοιτύβιον 54 ςαλάσσων. ἢ 

δίκροσσον Φακιόλιον. 

͵ 

ν. 7290 Ἡρμιετύβιον] Ὅιη 

ἙΔὰ. οομπορίχαμ! ϑιζα. τῃ Υ,, 
61. οί. ΜΙ. 7}: 
Ῥγδη185. Ρα δ 8. δποπααίαδ: 
ο Αγνπμά,. Μ5. Ο. 190. 
Ἡ “ετύμβιον) μαντίλιον. ΕΔ 6 ΠῚ 
ἃριια δἰ108 δου ρίοσεβ οοουγ- 
ΥΙΐ νδν]οίαϑ: ἴθ Ζρροογαίο 
Ἰθσιιαν ἡ μετύβιον, Ἰϊοοῖ νοὶα-- 
51 ΠΌΓῚ ποππιπαάπδπι ἀϊ566- 
ἀαπί, ἡκμετύμβεον ἴι ““γεοίαερο, 
4ἃ 46 το νι Ζ᾽εοίὲ Οε- 
οοη. ΗΙρροου. Β15 Άλῖο- 
δέογο. Ἡ. Ε. ΝἪ, τά. ΧΙ, 
1. ἀλΡ1 ἡμετύβιον, εἰ 22α- 
ἡπαϑ8ο. ἃριιὰ “λοί. Ρ. 509. ν. 
28. 1δ]᾽ ἴδπ)6ι} δχ ἃ1115 Μ58. 
᾿δαποίαϊιν 7) τύμβιον, αποά 
ΕἸ πιοίοσιδ μαθεὶ τὰ Ν. Ἥκμε- 

κύκλιον. {τ πὶ βουίρεπάιϊ νᾶ- 
ΤΟ ΠΘΤ ΒΘΠ]ΤΔΥ15, 060 ἡμε- 
τύβιον ΟΥ̓ΤΘῚΗΪ 5186 Π18515 σοπ-- 
ΒΘ ΏΓ ΠΤ [ΘΠ ΘΔ 15, ΠῚ ΟἸΊῺ1-- 
ΠΟ Ἰηΐογοδῖ: Τγοαπθηΐον ΘΏ1Ώ1, 
ἐην]δηΐο ῬΥΟΠ ΠΟΙ ΠῚ ΘΟ0η- 
Βυδίιαπο., 8ο0]οῖ τιϑιὶ ψΘΠΙΓΘ, 
αἴ μα δηΐθ βὶ στ} {18 νοοῖρι5 
ἸηΓοΥ]]οΙαίασ : ε10 Τορύβας οἵ 
ἸΤορύμβας, ᾿Αρύβας εἱ ᾿Αρύμ- 
βας, ποιηπα Μασδάομιρα: Σὲ- 
βρέξαι εἰ Σεμβρίταε δέταῤοπὲ 

ΟΧ Π161Π- 

χυτπ. Ρ. 1154, Β. Νόβα, Νόμ- 
βα διορίαπο, ἀὲ αἃὰ ,16-- 
ἐωπα, Ῥαϊαορβδῖ. τττι Ρ. ΟἿ1. 
Τουγολῖο συμ βένη ῬΥγὸ σιβύνη. 
1 ϑάμβος, κύμβαλον, τύμπα- 
νον, λαμβάνω, μα θα 6 
νΈΥθΙ5, δθάθπι παροὶ π51{1-- 
οἷα Ἰἰίογα. ρεγροΐπδι, 8ϑοά 
ῬΤΟΡΙ5. δά ποβίγᾶπι ΨΟΘΘΙ, 
489 ἃ0 ΔΕσΥΡΕΠ8, ἘΠ σα 6 
πόπαῖ Τολεα, πγαπαντῖ, 80- 
οοὐἀπηΐ “Ζ᾽»δέαρόγας ἀρτιὰ δέο-- 
Ῥδαηιῖ Ἕρμοτυμβεεῖς, οἵ .76-- 
γοώοίἱ Ἕριμοτύβιεες Τὶ, ιῦ4. 
1Χ, 31. ρᾶγ5 Δοργυρίϊοταπι 
πὐΝ αν οἱ Ῥεῖ] ἀεάιϊία:; 
4αῖθτιβ ἡαποὶ! Καλασέρεες 6}118-- 
ἄοπι οὐ 18 [4016 πῸ5 1π 
δαπι οορὶἰαἰοηόιη. ἱπαποιπέ, 
πϊΓΟΥ αι] ΠΟΘ ἃ ψεϑβιϊ-- 
ἴὰ5 όπου {1586 ἰγαοίτιπν: 
πᾶ βογζοίίιδ, ἅσπὴ Τοηΐος 
ἨΡγαθοβ σοηβοοίδίησ, 6481 
56 Ἰεοϊουθη 8 βαπη ἸΏΔΠ1 
ΟΡοτα ἀοϊμάαϊ, ταϊπῖπλο -- 
μ11ο. 

ν. γὅο Πεῤιέψησεν Περιε- 
σπόγγισεν. Κατεπέτασ᾽ ] περιεσκέ- 

πάσεν. Φαινικέδι] πέπλῳ κοκκέ- 
γῳ Οὐ 910. 
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Κατεπέτασ᾽ αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν φοινικίδι,, 

ες Καὶ πᾶν τὸ πρόσωπον᾽ εἶἰ9 ὁ ϑεὸς ἐπόππυσεν" 
Ἐξηξάτην οὖν δύο δροίκοντ᾽ ἐκ τοὺ νεω, 
Ὑπερφυεῖς τὸ μέγεϑος. 

"52 Ἐσόππυσεν.)] Ἐσύρισεν, 
λονότε. ᾿ 

Γυ, ὦ φίλοι ϑεοί" 

γα οἵ δρώκοντες ἐξέλϑωσι ἂγ- 

͵ 

“5. Ἐξηδώγην οὖν δ δροώκοντες. Κοινῶς μὲν πᾶσι τοῖς 
ἥρωσι δοώκοντες παρετέϑεντο, ἐξαιρ τως δὲ τῷ Ασπληπιῶ. δράκον- 

σες δὲ λέγονται ἀπὸ τοῦ δέρκω, 

νυν. γόδ Ἐπόππυσεν)] ΜΙϊο 
ΒΟΥ αν 1πῃ (ὐ. 9 Ὁ. ἐπόπτυ- 
σεν ἰιϊογργοίεϊῖιο ργοθα, αἷ- 
46 εδάοιη, ἡτι8θ6 5080]}18- 
δίαθ, 804. Αἰοὺ μπῆορο ἴον- 
τηϑδία, ἐσύριξεν. ΘΟαΠΟΘΏΪΙ νοῦ- 
δ Ἐξηξώτην)] ἐξῆλϑον" ἰοῖα 
ΒῈ ΡΒουιρίτι απ ΟΠΊΠΙΡΤΙ8 
Ἑδᾳ4. μεσ ϑοπου ΟἸ]51} : δὲ- 
α|6᾽ ἡὰ ΟΣ ΤΟΥ, πὲ 
ἀεφοϊαγοίαν ΡῈΓ ἐξελϑεῖν, ητιὰ-- 
δ1 νεπιρεῖ ἃν ἐξήκω" Π8ΠῚ 
Ῥ͵ὰπθ ἀθη γα Οεγακαμβ Ὁ 
ξξάγομικε γϑροίθηβ. δίίηθ οοπ-- 
ἐγονουϑῖα ρογεϊηοξ δὰ ἐξαΐσ- 
σειν, τὖἧἰ τοοῖθ ορβευνάσῃΐ. 

Η. ϑδεορίαι. ἴὰ ΤῊ. 1,. συ. 
οἱ βιέθβοίμβ, δὰ «πα γϑαὶ- 
οαπὶ ᾿πα᾽:οδη δηλ ομπῖπὸ 58Ὁ- 
μοΐαγΙ ἀορεῖ Ἰοΐα. "Δ ΠΣ 
σνιάι 1Π Οδιιδα {μὲν τοῦ 586-- 
ῬῈ ἀροίὶ νἱνὶ Ἰαθεγθηΐον: δὰ 
Τιμοίαμ ῬοΥΟΡΥ. γλοσαῖ 7 α». 
Μαθφν. Ῥγο ἐπὲ τὰς βακτηρίας 

ξἄαν 50. ΟΠ] 6586. ἤξαν, 
οἱ πππὸ ἰρϑαμι ΟὈΠΏΟΙ. 1ο0- 
δα ἀμ} 11. Εΐδεγοῖ οἰϊδπι-- 
Δ οδάθηι πιο ἢ} [6511- 
ΨΙΒ511)1 ϑουρίοσῖΒ ΠὨΘΌΊΟΗ. 
Ῥ- 999. πρὸς ταῦτα ἣξεν, εἰ 
ΒΌΒΟΙΟ οὐἾτ8 Νογου. Ρ. τοίο. 

Ὁ ἐσε βλέπω" ὀξυδερκὲς γὰρ τὸ 

ἐπὶ τὴν ὀρυχὴν ἢ 3ε " αἴομῃ 7920-- 
ς 

δέν. 1,. ἘΝῚ ». 18. εἰς τὴν Ξέενο- 

πράτους ἥξε σχολήν. ἘἈεοία 

ρορίδομπῖτι5 δὰ Αο]ϊδη. Υ͂. Εἰ. 
1}1, 42. 7αχέπιο Ἴγγῖο 7)158. 
Χο Ρ. τοθ. γνοβδίιταιι, ἤξαν δὲ 
οἱ δυστυχεῖς ἐπὶ βρόχον πάντες 
ἑξης" οὐ ποὴ ἐδ δδάεξῃ {- 

46Πὰ ἄἀτοβ ἀθαῖραν ράγῖο- 
ἰδβ 4Π]ΡΡ9 ῬΓΟΧΊΙη8 Ρυϑο- 
οοὐδηΐο Ρᾶρίηᾶ ΠῸΠ ΠλΪΠῚ8 
ει γεϊησοπόμ, ἐπὶ ᾿Αμκησίρεν 
ἥδε τὴν τοῦ παιδὸς γαμετήν" 
ᾳαοά αὐπππὰ (ὐεγίοιι 8 Ο ἢ ρῈΓ-- 
βριοεγδὲ ϑυῖν. Ρ]]. Ἂς 2. Ῥ. 
260. Ἠΐ σΥΘ ΘΠ ΕΥ̓ΓΟΥΘΩΙ 1η- 
οἰ, τηαϊπαπθ ἱπίουρΥε-- 
ἔθη ἐσ. ἤβϑαρι8 ὑπὲρ τοῦ, 
Νιποςρ. κλ. Ῥ. 47. ν. 20. 
οἵ μὲν εὐϑὺς κατὼ τὼ πρῶτα 
ἐπὶ τὰ Νιεκοςράτον ἀξαντες, οὖ- 

ταί εἰσι) ἀπο] θ. νιβδαΐτν, 
ΠΏ]. Οαπο ομοο 56 η81 ῬγΥ86- 
ἀλέιιπ), ὨΪΒῚ ητ15. 11 ῬΥΟΠΝΪΗ 
μάαρΡεαΐ ἀΐξ ὑΕῸ δΝ ψ6} ξαντες, 
βοιε 11. Ἐπ, “2 ἑβίορῆ. ν. 
486. θύει ψοὶρ ἄξας ἐς τὸ 
βουλευτήριον" ὉΡῚ σοτηποαο 
ομοῖ, ζξας δὲ ἀντὲ τοῦ ἀΐξας. 
ἄλγη νἹάξαμλιβ, αππᾶη ει ὁ- 
Ῥύγας μχγείμαμι ζδοοχ Οὐοαΐ. 

ι 
κῶς 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 251 

Καρ. Τούτω δ᾽ ὑπὸ τὴν Φοινικί δ᾽ ὑποδύνϑ᾽ ἡσυχῆ 5733 

Τὰ βλέφαρα περιέλείχον, ὥς γέ μοι δοικεῖν". 
Καὶ πρίν σε κοτύλας ἐκπιεῖν οἴνου δέκα, 
Ὁ Πλοῦτος, ὦ δέσποιν, ἀνεφζήκε, βλέπων" 

' 

3 ω 3 - ι ς- 2. ΝΕ Ὁ 
ζῷον. ἀνιέρωται δὲ τῷ Ἀσκληπιῷ, ἐπειδὴ 25 τὸ γῆρας ἀποβάλλει. 
Ὃ ε Ὡ , Γ "» ᾿ Ακ “ κ ᾿ 

καὶ ἡ ἰατρική δὲ φυλάττει τῇ ᾧύσει τὸ νέον, ἐξωϑοῦσα τὼ νοσή- 

ματα. 

γ50 “Ὥς γέ μισι δοκεῖν. ἢ 
" ω 4 . 

Καλώς τὸ, ἐμοὶ 3οκεῖν" οὐδὲ γὰρ 
ε; Ε ει ἰνω - "ἢ » 
ἑωρκ ανυτοὺυς ἔἕσὼ τῆς (οινεκὲ ὃς οντῶςς 

γ57 Καὶ πρίν σε κοτύλας.) Ὥς εἰ ἔλεγεν, πρὶν πτύσαι. ἵζο- 

ἀπ ΤΛιϊοβέν. Ἡου. Ρ. θ90. ταῦ- 
στο τοὶ καὶ ἐπὶ τοὺς τοῦ ποτα- 
μοῦ παῖδας ἤξξεν" Θοο6. ποΐλμ 
678: ἠέξεν] Ορεΐπιο Οοά. Βα-- 
7000. θὲ Οοἰΐορ. ΜΝονὶ. ΜΠ αϊέὶ, 

ἤξεν" ἀπαθὶ ααϊοαπαπι ἸΠΐον 
ἴδθο μα ΟἸΒΟΥῚ 115. ἰπίοχ-- 
οοὐἀογεῖ. 

ν. γϑδ Ὕποϑδύνθ᾽ ἥσυχη] 
“Ὑπεισελϑόντες ἡρέκιεν, ΡΥο ηρέ- 

μα Ο. 9)Ὁ. δϑιμίω,. Ὕποδυς, 
ὑπεισελϑών" ἤοεγολ. 

ν. γῇόθ Ὥς γέ μοι] Ὥς γ᾽ 
ἐμοὶ δοκεῖ" .Ο. Ὁ Ὁ. ἴπ ατιο 
Ῥγυδοίθγθα ἰ8115 τἀ λίπ" 6}18 
ἀτοῖι ταϊϊο: οὐ γοὸὼρ οἷον τε 
δρᾷν κεποαλυρι μένον, τῇ κεφαλῇ 
16. αυϊάοπη 884115 θεῈπο;: 5868 
1ρ54 Ἰδοΐϊο ο]διιάϊοαί : 5δ0}1- 
Ῥομάπαγη μὰ {ιϊ58εῖ, ὥς γ᾽ 
ἐμοὲ δόκει, ῬΥο ἐδόκει. 

ν. χ957 Κοτύλας Καρτελού- 
ρας Ο. 1) Ὁ. οἱ ἐκποιεῖν ῬΥῸ 
ἐκπιεῖν. {1)1 (απ. ΘΙ. Μ. εἰ 

1. στ. εχ 6Οἱοββδὶς Μ9. σἀ 
ῬΊεῖ. “ηοίορλαπὲθ ῥγνοΐοσΐ, 
Ταῖς κοτύλαις (ν. 45θ.) καρ- 

τερούλαις " εἰδὶ ῬΥΙΟΥΘΙΙ ΒΟΥ]- 
Ῥεπαιὶ χποάππι βοουίῃ5 ἔπενιξ 
Νιεέρορλονῖες δ ἐοηπερηγ αἶθ8, ἴου-- 
πιὰ ἰδ θ  ΡΟδίουον εϑὲ ὈΓ86- 

Τοσεόα, ψμωγεογπέα. 

πιαϑῖο γυοϊεοίαη «ὐἀποίαντῇ, 
δίκρωσσον᾽ ἀτὸ 716, ἀϊδοὶ 
Ῥοϊοϑὶ ΟΧ 115. 486 νῦ 118- - 

χΧΙπι8 6 πρόσσοις. Μηιδγίδδ, 
εἰγγὲς ΟὈδογνανιῖ, δα ά. (α-- 
ῥίοἱ. Ὁ. τδ. Ῥϊαάθπι μηδοτι-- 
1ᾳ 1 50 01}}5 αὐ Σῷ. νυ. 4γῷ. 
ΔΠΙΡΊαπ 6. 5δορο. 

- 5 Ἵ 

55 Τὸ γῆρας ἀποβ.] Ὅὰν 
ΑΘβοθΪ ΡΟ ἀγδοομοβ ἂρ 561-- 

Ρομΐθ8 1 ῬΥΠῺΏ15 ἱπουϊηΐ 5α-- 
ΟΥ,, 4πᾶπὶ τ] η6 πη) 5680 .-- 
1ταϑὲοβ' δβχρίϊουν!, ραπάοιῃ ζο-- 
το, 864 νευθ15. 41}}5. ΘΏΔΥΥ8-- 
ἰδαγη, ᾿πνθῆὶ δα ογᾶῖ (, 1) 0. 

Ἑϊκότως φασὶν ὑπηρέτας ἔχειν 
ν 3 ᾿, 5» 4« 

τὸν Ασκληπέον ὑ(δεις. τὸ πα- 

λαιὸν αὐτοὶ ὠπεκϑδυόμενοι δέρμα 
ϑε ῳ ἐν. "᾽ “ Ὁ. ᾿ 

ἀεὶ νεώζουσιν" οὕτως καὶ ὁ ϑεὸς 

τῶν ὠσϑενούντων τοὺς νόσους, οἷα 
ν 4 3 , ΄ 

τινα βλαβεραν ἀπορέπτων νεῶ- 
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Ἐγὼ δὲ τὼ χεῖρ᾽. οἰνεκφότησ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς, , 

Τὸν δεσπότην τ᾽ ἤγειρογ᾽ ὁ ϑεὸς δ᾽ εὐθέως 740 
Ἠφάνισεν αὐτὸν, οἵτ᾽ ὀῷεις, εἰς τὸν γεῶν. 

Ο, δ᾽ ἐγκατακείμενοι παρ αὐτῷ, πῶς δοκεῖς ᾿ 
Τὸν Πλοῦτον ἡσπάζοντο, καὶ τήν νύχ, 9 δλήν 
Ἐγρηγόρεσαν, ἕως διέλαμμ ψεν ἡμέρα. 

σ 

Δ Ὁ Ὄ ' 
τύλη δὲ εἶδος μέτρου, ὃ νῦν καλεῖται ὅ6 ἡκειξέσεον. Ἄλλως, 
σκιπτει τος ἀκ χουὰ ὡς μεϑυούσοις. δέον οὖν εἰπεῖν, πρὶν εἰπεῖν 

δε λόγον ἕνα, εἶπε, πρὶν ἐκπεεῖν κοτύλας ὀἦνου δέκα. 

γάι Ἤφανεσεν αὑτόν. ] ᾿Αφανῇ ἑαυτὸν ἐποίησεν ἐμοῦ συγκρο- 

φησαντας. 

η4δϑ Τὸν Πλοῦτον ἡσπάζοντο.] 

ν. 740 Τὸν δεσπότην) ΕΥΥΟΥ 
ΟχΧ δ81:.1{πίϊὸ “ἘΠ ΕΥ ΤᾺ ΠῚ 

ῬΧΟΧΙ Δα) ΟΥ̓Π5Β 1 Ὁ. 

1) Ὁ. Τὸν δεσπότ᾽ ἤγειρον) ἐλά- 

λησα" Υοσδηϊιοῦδ οἱ στγδο- 

ΟΙΒΙῺ] λαλεῖν τινὰ, οἰαπιαπαο 

ἐχοίέξαγο, 

γάι 
ἐποίησεν Ο. 1) Ὁ. τη 4τὸ «4- 
ἀἰΐαν δά ὄῴῷεις, ἔβησαν" ΡγΥ8-- 
το: οαρΙθηάιτι 611 [ΕΠ ΠἸΙΔ 1 
Βουὶρίμιῃ ἰογοῖ, δ ϑεὸς δ᾽ εὖ-, 
ϑέως, οἵ τ΄ ὑῴεις ἡφανισαν ἕξαυ- 
τοὺς εἰς τὸν γεων. Νεάαα 1]- 
Ἰμά Ἰαιιφαπίμια, ἀπο πιοχ 
ΒιρΡΡ]οἱ παρ᾽ αὐτῷ} τῷ ναῷ, 

νἰοϊαία γτεσαΐα, ἤπααιλ 7.1ο- 
τ) 8 77ᾳρ. Ῥεαοιονίροῖς 11} Ηα- 
ρά" ΠΆΠῚ αἱ ἐγκαταρεέφιενοι παρ᾽ 

αὐτῷ 5πηΐ, 411 λιχία Ῥμι- 
τι ΤΠ ᾿Αἰρδουϊαρὴ ἴοι 0]0 11η-- 
οαΡαρδαΐ. 

ν. γάλ. Ἐγρηγόρεσαν) "Ἔξυ- 

πνοι ἤσαν Ο. ) Ὁ. 1μῖτἃ τα- 

ἪἬφανεσεν)] ᾿Αφανη. 

᾿Ἐφιλοφρονοῦντο. κυρίως δὲ 

χὺν" 564 νἱΐαμι ργο αι 1πἴογ-- 
Ρνοίδιιο, ταχέως. 

τπτεξεξεσσαεςετ τσ τττ 

ὥντας δείκνυσιν" ἴῃ. ἀθοΡα 
Ροβίγομια μάνα [611 8 }}}15. 11- 
ΒΡΓΔΡῚΔ οαΐρα ρνδϑί θυ πὶ δ8ξὲ 
πομιθπ, οὶ βλαβερὼν ἀἀΠ86- 
γεθαΐῖ, δῖνθ κατάφςασιν,. δῖν8 

«υϊάρίαίαι 51:1η11|6, 4ποα σοη- 
Ἰϊοιοπάο γϑργοϊιθηάθγο (1 ἢΠ-- 
ΟἿ] 6 ποῦ : ᾳυδηαίαιη 1Ππᾷ 
οἴϊαπη, α1ὰ Βουβθης 56-- 
πϑοίπβ ἴῃ ΠΟΟ. 50}10}10 Π16Ξ 
ΠΟΥ αΐασ, 11] Πιοηΐθι θη], 
ΠΟΡῚ Ροΐμ]586, τι βλαβερὰν 
οὐ βἰζ ΡῸῚ 1801 18Ππ| ΟΧ 
ΤΆΓΙΟΓα σοράθιο, [ον ἴθ οοΥ-- 
γαρίϊι8. βουϊρίο, λεβηρέδα " 
δ οοιπιηοάθ ργοσεαϊξ, δα 
δοι 186. πη πῖη0 ῬΘρισηδῖ, 
οἷα τινὰ λεβηρέδα ἀποῤῥέπτων. 

[188 6Χ 8}}18 διιοίου! θτι8. οατι-- 
8885, ΟἿ ΛΟΒΟΆΪΑΡΙΟ 5801 8η-- 
δὰς5 ψοϊπὶ ρεγροίαι οοπλίοϑ 

) 



ΠΆΑΟΥΤΟΣ, 
7 

Ἐγὼ ἣν ἐπήνουν τὸν ϑ)εὸν πανυ σφοδροῦ, 

453 

745. 
Ὅτ; βλέπειν ἐποίησε τὸν Πλοῦτον τχυ; 
Τὸν δὲ “Νεοκλείδην μᾶλλον ἐποίησεν τυφλόν. 

Τὺ Ὅσην ἔχεις τὴν δύναμιν, ὦ ῶ ναξ ἑσποτῶ" 

᾿Ατορ ᾧράσον μοι, ποὺ σὰ ὁ Πλοῦτος; Καρ. ἔο- 
χεται" 

ΟἾΑλλ᾽ ἦν σερδὶ αὐτὸν ὄχλος ὑπερφυῆς ὅσος 750 

, , ι ν ΠΣ -» " 
ὠσπάσασϑαΐ ἐςὶ τὸ περιπλέπεσϑαξ, τινα, διὰ τὸ ἄγαν σπῶσϑαι εἷς 
Γ . ᾿ ΄“ 

ἑαυτὸν τὸν ἕτερον 9 

νεῖσϑαι. 

γά5 Πανν σφόδρα. 
κὺν δὲ τὸ ἐπήνουν ἐπὶ τοῦ ϑεοῦ" 

- ͵ ῖ ΑΝ 

Εκ παραλλήλου τὸ αὐτὸ. 27 

καὶ περιβάλλειν τὸς χεῖρας ἐν τῷ φιλοῷρο- 

᾽Ἄττις 
᾿ " ΡΝ ΣΝ ὃ κυρέως γρ ἐπὶ ὠνθρωπον. 

γάϑ “Ὅσην ἔχεις τὴν δύναμιν. Ταῦτα ἡ γυνὴ τοῦ Χρεμυλοῦ 
ΦΙΡῸΣ ν᾿, Ι 

ϑαυμαςζουσα τὸν ον. 

ν. γά7. Τὸν δὲ] Τόν γε Ο. 
9). Ὁ. Τιοοῖτο Το] 6  Β1115, 5οά ἐὰ 
Ἰοσθ, πιἰί ᾿ο νου δῖ15 ΠῸ] ΡΥ δ6- 
οοὐ θη Ρι5 δα] ησαίαν, α4οά - 
Πορὶ ἀερεῖ, δὶ τὸν δὲ Ἰοδ56- 
γ15, 804. ΡΕΙ 86 σομῃπβίδίαϊ. 
᾿Ἐποίητεν νΟΥῸ ἈΑπιδέογις οοπ- 

δοη!οηΐο Ο, 19 Ὁ. Πρ πὶ οχ τ 

Ἰγα πη ΠῸ 5116 ΕἸ ροπαὸ 

ΤΠΘΙῚ ῬΓΙΟΓῈ5 Βα, 1ηδιιροχ 
ΠμαΡαοχιηϊ. 

ν. γήδ. Ὅν ην] Βαβαὲ ««- 

ἀπ Ο. 90. πὶ 886ρ6. 5οϊοὶ 

1π ᾿ἰδοὸ “δαἀιηϊσαηάϊ ἰογιηῖ]ᾶ. 

1)οῖπάς, Ὑπερφυη:) πολύς. 

80 Τἀπη}}} αἀάδηϊαν, τοσοη- 
801: “͵οίφομι. δὰ 1.5). ΜΠ ὲρ- 
Ροον». ας. ν. ᾧ. 26. Αττοαληι 
ΨΟΥΟ 1ΠΒΟΓΠΪ Φυλάττει τῇ φΦύ- 
φει. αυδη 1Π οτποίΐ8. Εν ά, 
οἸτδογαΐ ργδοοθάἀοπεῖβ 511 80 
51} 1{π40, ᾿ 

20, Ἡκειξέσιον] Ἢ ρμεῤξεςον 
πο 801πιπ διά εἰ δοελοί, 
αὐ ν. ἀδῦ, 1τοϑ5. 804 οἱ πηδ1-- 
δὸ Ο.ὄ 10 0, τὰ αἴιὰ (418. δι -- 
ποΐαϊ το, ρα ι1ὺ αιιλάθηη νη 10-- 
511|8 βουίρία, δϑὰ αᾶπὶ {861- 
16 σου ρὰ8 οχ ϑοθ 115. οἀϊ- 
115, ἱπνοηῖΠαν :- Διοβάλλει αὖ- 
τὴν καὶ αὖϑις ὡς μέϑυσον" δέον 
δὲ εἰπεῖν χόγον ἕνα, ἢ τι τοιοῦ- 
τὸν πρὸς τὴν συνήϑειον, ὁ δὲ 

οὕτως εἶπεν. Εἶδος μέτρου ἡ. 

κοτύλη, ὃ καλεῖται ἡ μίξεςον:, 
τοι διιίθι δὲ λολέαϑδέες ᾿πὶ- 

ἰἰὸ αἰχὶν πρὶν πτύσαι, Ῥτο- 
νου] απὶ 68: (6 σϑ, 4π|86 ο6- 
Ἰογγ 6 σοη ΠΟΙ αΣ, δηϊοατιδη 
ΘΧΒΡΌΙΘΠΔΙ παρ θᾶβ ἰδ ῃηρ1ι8. 
57 ̓ Αττικὸν δὲ τὸ οἱς.} Π- 

Ἰυὰ ἐκ παραλλήλον σχῆμα Δι- 
{ἰρου πὶ 6588 1851] ρΓΟρΓ πὶ 
ϑ8ᾶθρε8ε. πιόοποιΐῖ Οταμππιαίιοῖ: 
νίάθ ϑολοί, δὰ ν. “5, εἱ 11. 
ϑέθράαμ. Δρρ. ἀδ 1). Α. Ρ. 
87. γῷ. Ἰάοιχοο ποι 1μ) χα 
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Ο; γοὺρ δίκοιοι πρότερον. ὄντες, καὶ βίον. 
Ἔχοντες ὀλίγον; αὐτὸν ἠσπάζοντο, καὶ 

᾿Εδεξιοῦνϑ᾽ ἅπαντες ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. 
Ὅσο, δ᾽ ἐπλούτουν, οὐσίαν τ᾽ εἶχον συχνὴν, 

759 ᾿Εδεξιοῦνϑ᾽ ἅπαντες. 
58 “Ὅ μηρος, 

ὙΠ 792 ᾿Ἡσπάφοντο) Ἐχαερέ- 
τουν- ᾿Εδεξιοῦνϑ'} τος δεξιοὶς ἐνέ- 
βαλλον αὐτῷ ἀσπαζύμενοι. Τῆς 
ἡδονῆς) τῆς χαρᾶς. Ο, Ὁ. 

ΣΧαιρετεῖν οἱ χαιερετίζειν, ἴ'ο0 
ἀρ νεΐευοβ οἰαιη πδ᾽ [αἰ τιη1; 
ΔΠΠπῸ σϑοθ πίον δ ποία μἱ]- 
ὨΔΒ64 116. ἔλθ 08), ΘΟΙΏΠΠ 5 
Οταθοοΐππι ἀϊα]δεῖαθ ςε]6- 
Ῥγαΐ, Αἰἰσα γδβρτῖῖ: Ἰοοιτη 
αἰτίαι ἀράς τη 6]. Μ. εἰ 
1. αν. (αν. 24. Οαπρίιδ οΧ 
ΟἸοβ515. ἱπίου ποαχ]θιι5. Νί 55. 
δα «4γ»͵ἱδίορἠανς ΡΙπέθμι Ἰαδο 
Ῥτοιμθμβ: Ἐμὲ γάρ τίς οὐ 
προσεῖπε!) οὐ χαέροις εἶπε, ἐχαι- 
ρέτισε" 510 ΘΏΙΙ), 
»ϑθ. ρονεπϑηϊ, ἔπογαηξ το- 
Ῥιδοϑθπῖαπάα: Ο, 1). 1Ρὶ 
11} μαροΐῖ ρυϑοίθν σϑΎθτΠ 
ἈΠΓ τ τῷ προσεῖπεν 86}6- 
οἴπη. Ζ2.οσοη. Τ,.. τι, 98. 
εχ ῬΙαέοπέβ ϑϑιῃιοηίια φ λονε 
ϑρωπέίας ΘΠ οραΐ εὐ2 στονν 

ἕν μὲν διοὶ τῆς εὐναγχοίαι ἣ» 

γύμμενον » οἷον ἐν οἷς τινὲς τὸν ἐν-: 

τυχόντα ποόντα προσαγορεύουσι, 

καὶ τὴν δεξιὰν ἐμβάλλοντες χαι- 

ρετίζουσι᾽ ατιὰο 1460. Πλ1Π||85 
ἐγαμπΐ ρυδεϊουηοπάα, ποά 

δαηάεπι, αἰ ϑολοίαδέες 
δα ιραϊ, Ἰοφαοηλ ἔθου πητι} 8 πὰ 
οοπιϊπεσοπῖ. ἀἀ «“εεοὴγίϊ 
Ῥογβ. ν. 186. ΠΟΤ τ τ). γο- 
ἀμ8 : προσηγύροις λόγοις αὐτὴν 

προσφωνεῖν, ἦτοι χαιρετίσαὶ κὖ- 

486 δὰ ν. 

Ἤχγουν, ταῖς δεξιαῖς ἠσπάζοντο. 

’ 

τὴν" εἴ, ὃ χορὸς χαερετιζων 

αὐτὴν Φησὶν, ὦ χαῖρε βασί- 

λισσα εἰς. ἨἩΐϊπο χαιερετισμοὶὲ 
βαἰμέανναίς ογἥβεοία,, βδαῤμέαέξο-: 
πὲ, αἱ τοοί σνεχί ΖΚ αἰε- 

δἰι5 αριιὰ “οίγὦ. τὰ Εχὸ. Ὁ. 
γχθι. οὗ λοιποὲ τῶν νέων περὲ 
τοὺς κρίσεις καὶ τοὺς χαερετε- 

σιμοὺς ἐσπούδαζον" ιιδιν 15 αἰ το-- 
αὐὶπ ἴῃ Αὐἀποῖίαϊ, 11ὰ δοχίθαΐ, 
αὶ Ἴὰγὸ ἀΠΡΙΪΑΥῚ ροϑϑιῖ, ἂὰ 
νἰγίτι5. ψοσαῦ}} ροηλῖτι5. 051 
Του ρογϑρεοία: αυτά ΘΠ] 

αἰϊαα ᾿ἀθο, ᾳαδπὶ ὙΙΤῚ πἰᾶσηῖ 
Ἰιαοβι[αἰϊοποη ἸΠἀΙοαη 7. δ6- 
Ἰαϊαίιοπθ5 τογίδ: αἰθαϊπεοίιεην 
οπὲην ὠπὸ τοῦ καῖρε αὶ νοοα- 
διείμηυ δ886 δαέδέϊπανε, Ῥτο- 
ποηβαίϊομοβ οέζαση ἐμέο ργῈ-- 
ἐαγὲ μοϑ515. 

'ν. 7854 Οὐσιν} ΠΠερεουσίαν- 

Συχνὴν] πολλήν. κεκτημένοι 

ἔχοντες. Ο.) Ὅ. δι Ἰοαιιοη-- 
αἰ γαϊοπεπ τἰδυγρᾶΐ 11,78. 
ὑπὲρ τῶν Αρίσ. Χχρ. Ρ. 192, 
ν. 57. κινδυνεύομεν περὶ ὧν οὗ 

πρόγονοι ἡμῖν κατέλεπον κτησά- 

βῦξνϑε ἐκ τοῦ διεκέου. Ῥαγὶ 31-- 

σηἰΠραίομθ. ρομπηΐ ἀπὸ τοῦ 
δικαίον, οἱ ὡπὸ τοῦ βελτέξου" 

τὶ ὁ ἀπὸ τοῦ βελτέξον χρημοτι- 

σμὸς οίγῥϊὲ, οροβ ἀομεδέϊ-- 
δμἷδ αγεδιι5 φιαθφδίξα!: 46 
410 βόποῦο ἀἰχὴὶ ΘΧΙΠΉ118 1]-- 
16 τ ρον Ἑμπιομα. [. 21... 
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5 Α 

Οὐκ ἐκ δικαίου τὸν [βίον κεκτημένοι, 

555 

γα 
Ὀῴρυ ὺς συνῆγον - ἐσκυϑρώπαζον ϑ᾽ ἅμα. 
Ο; 

»»ὕ 

Δεξιὴ ἠσπάζοντο ἔπ 

ν. γ50. ᾿Οφρῦς συνῆγον] Τοῦ- 
στὸ δεῖγμα κατηφείας, αἴ γϑοιθ 
ποῖϊαϊαν ἴθ Ὁ. Τ᾽ Ὁ. ἰδϊομὶ 
ναΐτυ5. 5ρθοΐεια ἰοχ πιᾶπΐ οὐπ- 
ἰγαοίΐα οἱ δἀάμποία 8 ρου 1118. 
Οομ)θηχηῦ οἴϊαιη. “]»δέκο)8:- 
ἐμ 1. ΒΡ. 17. 
ζ΄ καλή γε οὖσο;. μηδὲ τὰς ὁ- 

Φρῦς ἄναγε ὯΪΒ1 ἰδη26}}) 101 

Ῥοΐὰ5 ἰοβομάπμηι δἰῦ, τος ὁ- 
Φρὺς σύναγε. νἱάοίαν., ΘὨΪπὶ 
«ἡγριδίορά απ ει Ἰυλιαῖτι5: ατι8-- 
81 Ἰδοϊί οι δδηὶ ΔΡΠΟΥ 586, 
510 ΡΙΟΥΒ15. 1 ,αἰϊη6 στοά 161} 
6] οσδη 1551}))115..7767) 0 6715 3 ΠΕΤ 
συνάγειν τὡς ὀφρῦς εδὶ αὐἰάώμ:- 
δερε διερεογοϊίέα, «ατιηι ὠνά- 
γεν Τηᾶρὶθ 81: δεῤοίμοογ78, 
Ἰάοπιαας ἱγαϊοαῖ, φιοά αἶρειν; 
ἐπαίρειν» ἀνατείνειν τὸς ὀφρῦς, 

αγάμα δωῤγίσεγο διρεογοίέία, 
46. «υἴθ5 δὰ Ζιμοζαχῖίγ ἀὐχὶ 

μὴ σκυϑρώπα- 

Ῥ. ὖὁγό. δολοί, Ἰδιηθῃ αα Α- 
οἰβαγι. ν. Ἰοθᾷ. τοὺς ὀφρῦς ἀνε- 

σπακὼς ΕΧΡΟΒΙΙ ἐσκυϑοωπα- 
κώς. 

ν. 798 Εὐφηκοοῦντες} Τὸν 
Πλοῦτον. Ἔμβὲ:) ὑποδήματα. 
Εὐρέϑικοις 1 (ᾳποά Ἰάθμι βου ]-- 
Ῥίωτδο, νλἰ1ππἢ ἸΣΓΟρΡβΙΐ ἴῃ 80- 
ἴδ ἘΔ. Βα8. Οοἰεπῖ) ἀτά- 
πτοιῖς, Προβήμασι) προπομιπαῖς- 
ϑωέξάας ἴθ Ἐμβώς, Δ Οοπιΐ-- 
οἱ νογϑιι ῥχυοΐουιὶ,, ὉΠ} })8 πὶ 
γοσθηὶ ἐχροηϊὶ πηδήμασι. ἘΠῚ 
Δυίΐθπλ γεέσϑιιβ ἰἴοος Ρχοομὶ 

᾿ ἠκολούϑουν κατόπιν, ἐφεφανωμένοι; 
Γελῶντες, εὐφημοῦντες" ἐκτυπεῖτο δὲ 

πεσσί τε μειλιχίοισιν. 

ἀμριο ἀουγϊναΐῃβ εχ ΤΥᾶσοῦ- 
ἀτὰ ααδάίαν ἀπ! αα, Οἵ] τι8 
ποὶα8 σοχιΐ, οοϊογεπῆτϊι ἰδηὶ 
ῃγὰ π δοί ἢ, τὲ Βάτιῆλ γ8- 
γαπι 1101} σεπίοπι 1Ὰ]Π|6Υ 6 ΠΟ 
Ῥοβϑιῦ, Οεἴογαι 1. 50 0110, 
81 Ψψεχιπὶ οϑὲ εὐρύϑιιοις, Τ6- 
Ῥοπὶ ἀοοοι εὐτώκτοις " δῖ ρ6- 
ἰδ ογοθάάαβ τπϊογυρχοίαϊο- 
ΠΕΠῚ ΕΧ ψεΐϊιβίο ΘΟ] ΑΙ» 
ψάγιᾶα Ἰθοι Οἢ15 1 Ἰοῖτιἢ) {8-- 
οἷοῖ ὠῤῥύϑ μοις" ποηι6. 8051}-- 
ἂς Οδγῖοι 7961 ΡΙεμι8, φιοά 
α Γ͵άρΡΙοο Ροδία 8071 5011- 
Ρίτιη Τμεχαῖ εὐρύϑιμοις, η1ι-- 
νει! 1 ΘΟΙΙΓΔΓΙμΠ)., πὲ 
1ΠπΟοΠρΟϑιΐοβ 56Π1}15. ἴᾳχρδο 
δύ θδϑι5 ἹΠΔογοῖ. 

ἀμθιΐίθβ, δὴ ππαπάδ. νοηϊαΐ; 
1πϊετριμποίιο : 
᾿Αττικὸν δέ, Τὸ ἐπήνουν οἷο. 

1ὰ εἴ, (μα δε εὐμϑείρης 
μοϊεδίαί5 αὐρεγῴξα οογιζιέγ--. 
δ ιπυεμ} «4160 Ζοφιιοπεἰὰ πιὸ-- 
χό Ἔπνουν αμίοην οὐϑεγνα 
εἶδ 1])εο ρμοπιῖ, φιέέην αἰδοίων, 
ἀοπιο ἰθαΐμν μγοργέθ ἰατιεία-- 
γ1,. ϑῖν06 ἐπαινεῖσϑοαι" Πδιὴ 0. 
ἴα ποὴ ΨΙθΘίοΣ γο]υ 856, 
ἐπαινεῖν. ϑεὸν ΑἰΠΠἸΟᾺὨΣ βαβονῖ, 
ατιοά γαΐϊϊομο οαγοΐ, 864. ἐκ 
παραλλήλου οορυ]αὶδ ἀάμ, σῷέ- 
δρα. 

28 Ὅκμιηρο:] . Κ, δά2. 

3 ᾿ δ ΥΝ 
δ. π᾿, τὸ αὑτὸ 
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Ὗ , ᾽ ᾿ 

Ἐμίβως γερόντων εὐρύϑμοις προίβημασιν. " 
Ὁ» δ ε ΩΝ Ε ἌΝΝ 

᾿Αλλ᾽ εἰ ἁὡπαξάπαντες ἐξ ἑνὸς λόγου "όο 
2 ᾿ ΄- Α ὃ}. Α ΄ ὦ 

Ορχεῖσθε, καὶ σκιοτᾶτε, καὶ χοφεύετε 
2 Ὁ ἀντ “ἫΝ 5 - 

Οὐδεὶς γορ ἡμῖν εἰσιοῦσιν ἀγγελεῖ, 
« 9) Ε] . 27) - ᾽ὕ 

Ὡς ἀλῷι,τ᾽ οὐκ ἔνεφιν ἐν τῷ ϑυλάκωῳ, 
“ Π 

705. " πριβανωτῶν δρμαϑῷ.} Ἐπεὶ ἐκεῖνος εἶπεν, ὅτι οὐκέτε 

ἔξαι σπάνις ἄρτων, ἀλλ᾽ εὐπορία, διὰ τοῦτο αὐτὸν ἄρτοις να δῆ- 

σαι βούλεται, καὶ ςεφανῶσαε. Κριβανωτῶν δὲ ὁρμαϑῷ, ὠντὲ τοῦ, 
᾿ ᾿ 3 ; ΕΥ̓ 
ἄρτων δέσμη ἐν κριβανῳ ὠπτημεένων, δέον εἰπεῖν “εφάνῳ. κρέβωνος 

ν. γ7γθ02 Ἥμ»}Ἱ Ὑμῖν Ὁ. 
Ὁ Ὁ. πίγαηι διζ ἀπίθροπεη- 
ἄσιι, νἱχ ἀξοουμδβ: {Ππ4 1ὰ 
συ]σαία ρ]δοεὶ, απο Οδυτοι 
ΣΠΡΙΘΠΙ ν ΘΠ 15 ΟΠ ΡΤ 1551 Π1118, 
εἰδὶ τὸ8 ρίαν ρΡΟΒΔΡα, 58- 
χαεΐ οχοϊαβι. ποὶιῖ, ΠΡεη- 
ἴεν αι 86 ῃ 1015 δα εὐεύθι! Ρογ- 

γὸ ἴῃ δοάφμι [ἰδΓο, πε μνῆ 
εἰσελϑοῦσιν. ᾿Αγγελεῖ] “λέξε ἐξς 
"Αλφιτ ] ἤγουν ἄρτοι. Ἔν τῷ 

ϑυλάκῳ] ἐν τῇ ρτοϑηκη. ϑμεὲ- 

εἷας οἴλατι Θύλακος, ἡ ὠρτο- 
.ϑήκη, 5Ἐδ]Θοῖο Οὐδιῤεὲ νεγ- 
51: 1Ἰάσαθ [5586 ποία 1η 

σνοΐϊαϑι15 δά μὰιπο Ἰοοππ βοῖιο-- 
15, Πφαϊάο Ραΐοὶ αὰ Προῖο- 
5182. Υ. 578. Θύλακον δὲ ἀ αρτο- 
ϑήκην σημαίνειν καὶ ἐν Πλούτῳ 

ᾧγτητέον" τη46. οΟ]]Π σοῦ 11- 
ὁεῖ, πἷοσ ραγίθιη ϑομο! ΟΣ τὰ 
αὐ ἀἰὴαοῖ ψΘΥδ15. ἀοβιἀογΡᾶ- 
τὶ. Θύλακον δαφοιει 6580 8607-- 

ἐδιῖγγυ, ἴῃ ατἰιθ πὶ ἔτ πα ν 0] ρμᾶ- 
πδ5. ὁοπάδπιιν, ἀοοσοοΐ (αδατι- 
οι. δὰ Τπλεοράν. ΟΠαν. ο. 
χΥΙ, ἔων μῦς ϑύλακον ὠλφέτων 
διαφάγῃ" 511ὴ}}} πιοάο Απ- 
δῖ πμα8. ἀριὰ Ζέοσεη. 1. 

ϑύλακπον 
4 

ΨΙ,.).9. λάβων.. 
4 " ᾿] , ὑπο 

κενὸν πρὸς σλᾷῴφιτοπωλιν ἧκε, 
. ἘΝ φῇ , 

καὶ σαξαμενος ᾿ἀπηει. ἴὰνοο 
Ρογαῦαι ὈΓΟΡΥΙΘ αἰχτ “4γ,2-- 
δίορλ. ἀλφισ ἐν τῷ ϑυλάκῳ. 

» 

ὅ9 Διὼ}] 510 οὔτπθ8 Ε64, 
50Ὸ1]115 2 θογέιϑ χα] πηπΐανο- 

ταΐ τη ἀὶ έν. Ε)6. κρεβάνῳ μ]ι:: 
γὰ ϑολοί. αὰ Αοἰ). ν. 8δ. ἡ 

άρ Τὸ παρ᾿ αὐτοῖς] Τὸ, αποᾶ 
μαρεῖ Βα, ργίποθρδ, ἴῃ Τ6]1- 
4115. 5ῖπ6. οδι58 ΥΘΟί ΘΓ Π118-- 
5η). Ῥγὸ παρ᾿ αὐτοῖς νι ἀδη-ὶ 
ἄπ 6856 οἱ Αγεϑέογεδ, 85 
ΠΟ] Ροίτι5. ἸΘΡῚ ἀορδαΐ, παρ᾽ 
Αττικοῖς" ποῦπδ αἸΠίοοΥ οΥ- 
ΤΟΥ͂Θ 58115. γδηποηΐὶ ᾿Αττεκοὺς 
ΔΌΙ1556 1 αὐτούς" Πσ [απ] Ὲ}, 
τὶ 4110] 586ρῈ, αὐτοὺς δοοὶ- 
ΡΟΓΟ Ἰϊοοῖ ̓ ΑἸΒΘμ ΘΠΒ808, 4τ10-- 
ΤΠ ἴῃ ὌΠΥΡῈ ΠΤ πὶ ἃ96-- 
Ῥαπίαν ΤΡ] 40. 85ὲ ϑοζοίατγν 
Βοαπί μην, Τοροποπάππι [Ὸ- 
τοὶ ᾿Αϑηναΐοις " 5δἷο δπΐμα 1116, 
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Νὴ τὴν Ἑκώτην; καγῶ Υ ἀναδῆσαι βούλομαι 

Εὐαγγέλιά σ᾽ ἐν κριβανωτῶν ὀφρμαϑῳ 
Τοιαῦτ' απο γγείλαντα, 

γ6ς 

Καρ. μή νυν μέλλ᾽ ἔτι" 
Ὥς ἄνδρες, ἐγγύς εἰσιν ἤδη τῶν ϑυρῶν. 
Φέρε γὺν. ἰοῦσ᾽ εἴσω κομίσω καταχύσματῶ 

δὲ παρὰ τὸ κρε, καὶ τὸ βαῦνος. παίζει δὲ 39 διὰ τὸ ἀδηφάγον 
Γραάφεται δὲ καὶ, αὐτοῦ. ἐκ κριβανωτῶν ὁρμαϑῷ. 

"δ Φέρε γῶν. ἰοῦσα. Πρὸς τὸ ἔϑος {0 τὸ παρ᾽ αὐτοῖν" τῶν 

γὰρ γεωνήτων δούλων τῶν πρῶτον εἰσιόντων εἰς τὴν οἰκέρν, ἢ ἁπλῶς 

ν. 765 Σ᾽ ἐν κριβανωτῶν δρ- 

μαϑῷ) Ν᾽ τάδαμπιιιδ ρυ Ἵγεῖι πὶ 111-- 
ἐευ ρυ ταί!) 68, ἧτι88. 510 }1- 
πἰϑίναὶ (. 1)0. ἊἌἊἌναδησαι β.]} 

ϑέλω. Εὐαγγέλια] 

συχαρίκια. ἘΚριβανωτῶν, ἤγουν 
ἐκ κριϑέίνων μαζῶν" διαβάλλει 

δὲ αὐτὸν ὡς λέμαργον. 
πριϑεινών. ΥΟΧ 1} Υ]ΟΥ 5. ἘΕΥῚ 
ἀπὸ τοῦ συγχαίρειν Συγχαρί- 
κιος ὈΪΘΏἾ 15. ΒΟΡῚΡῚ 50161, τ 
ἀἴβο] ροίεϑι εχ (ανγ. 2)}ὲὶ (αη-- 
οὐὲ ΟἹ. Μ. ε1. αν. Βοο 
δυΐθιη ΠΆΠΠΟΥ 8. 1000 Οαγίο- 
Π6ΠῚ τι λαΐίμαργον ἃ. νογα- 

Ὧοπι ἰδησι, Οὐδοσγαῖ οἰ ]8 ΠῚ 
,ϑολοἠαδίοα Σ ἰἄθοὸ βοη]ιοοῖ 
πΟΧΔΠ ῬΘΠτ ἢ ΒΟΥΙΟΠ], 416 
ἜΟΥΟΠδΔΘ νος οἀραΐ 7115 ἀτηὈ- 
1αΐ, ἸΠΘΙΠΟΓΑΙῚ, πὶ ἀεμποίο- 
ἀὰν τὸ ἀδηφάγον αὐτοῦ. ϑ8εᾳ 

ἀναδῆσαι ἐν ὁρμαϑῷ ατιάτην 8 
ιϑῖ15 ΡΥΔΟρΡ ΟΣ Ὁ 15 ἐν, 81 τὴῖ- 
τ8 δρτιαὰ ΑἸΠ]Οὺ5., ἀρια 41108 
οεγίθ Οὐάθοὺβ 54{18 [ΓΘ  Π 68, 
ἰαπα8}) ἱΠρΓΟΡιι ΠῚ) ̓ἀΑΙ] ΠΑ] 
νψοϊοῖ, ξαϊεπάπιη ἰαπιθη οβῖ, 

5ΠΗΡΙ1οτι5. ΟΥ̓ΔΙΠΟΠΘΏ. ῬΓΟΘΕ- 
ἄετο, 81 Ἰορ25. σε πρ. ἔρμια- 

ςεἰ(ανῶσαι 

ΒΩ 
τῶν 

32 " νε] ροίϊτ5, ποῦ 1π να- 
τορι. πὲ ΘΙ τ Δ 18. ΟΧΊ 1556 
ΒΟΠΟΠ 65 1 ]οαΐ, σ᾽ ἐκ κρι- 
βανωτῶν δρμαϑῷ "510. ἐπίῃι 
ομοη ἀν 1ηλι8., “1 1 οπ-- 
οἱ5 Βα. τηβοιΐθ Οἰγοιμ εν -π 
γοΐαν δομαϑὼν. “Οὐπιπιοάθ 
ψεγῸ ἀναδῆσαι δρμαϑῷ ἐκ κρι- 
βανωτῶν, ΄αοα εὐ 1) γν}}1α- 
τ ΘΠΔΥ ΔΙΟΤ ΘΙ 1 ΨΕΏ 1588 
ΟΥΘΑάΙΡΙ]16. οδῖ: Π8Π]Ὶ ΟἿ ἐκ 
πριϑίνων μαζῶν, Ηἰδὶ ΟΡ οοπ- 

105 ᾿ιαιϊ58ϑὲ ἐκ κρεβανωτῶν 

ν. )γ00. Μή νυν] Ιη Ὁ. 90. 

μὴ νῦν" εἴ πιοχ Φέρε νῦν, 
ααομηεσηοάπην ἴῃ. Βα (. φαλῃ.-- 
«πᾶτπῃ ὀχρομδὲ δή. ΨΊΔε ϑολοί, 
Βιιρτα δά ν. 44, εἴ πὸ8 δα 
ν. γὅ8. Μέλλ᾽] βράδινε, οἱ 
1708 δϑὲ βου 6 Π61 χϑοθηίΐο- 
ται (γᾷ ΘΟΟΙΠ]. 

ν. 707 Ἐγγὺς Οἰηΐβϑιιτα πὶ 
080. ψεῦϑιι τᾶ 118 δδάοιη (Ὁ. 
1)᾽ Ὁ. γτοροβὺιιῖ βΏΡουμ6 ροϑὲ 
εἰσίν, ἀϊνονβϑα οἃ 864ε, απᾶπὶ 
Βαα. δῖ νοουΐαο ἐλ] απαΐ, 
Αὐἀβονιρίπτη, Ὡς] ὅτε οἵ, 

π 



25ὃ 

“ὥσπερ νεωνήτοισιν ὀφϑολμοῖς ἔγω. 
Καρ. Ἔγω δ᾽ ὠπαντῆσαί γ᾽ ἐκείνοις βούλομα,“ 

τῶν, ἐφ᾽ 
γυ ΜΒ Δη} 

, 
Ὁ: τὴν ἑς αν τὰ τραγήκιατα κατέχεον ξ5 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

770 

φ 2 , ᾿ 5 ἣ ν᾿ Ἷ ΄ «ς " 
ὧν οἰωνέσασιϑοι τε δυγοιθδον ἐβούλοντο, ὡς καὲὶ ἐπὲ τοῦ 

ΒῚ 

σημεεῖον 

εὐπορίας " ὡς καὶ Θεύπομιπός ᾧησιν ἐν Ἥϑυχάρει, 

᾿ " ΄ ᾿ 

Φέρε συ τὰ καταχύσματα 
͵ ͵ Ὁ Ὁ αὶ 

Ταχέως καταχει τοῦ νυμῴέου, καὶ τῆς πορῆς. 

᾿ξπεὶ οὖν πὶ ὃ Πλοῦτος ἑ ἕν πρώτοις εἰσέρχεται, τοῦτο (βησι. σύγ- 

χκειται δὲ τὼ καταχύσματα απὸ φοινέκιων; κολλύβων, ἀμίων οὶ 

ἐσχάδων. καὶ κοΐρύων, ἅπερ ἥ οποίον οἵ σύν ουλοι. 

ξίβερον γὼρ αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἑσέαν, ΕΥΤΟΣ ὅταν δούλους ἡγόραζον" 

Κυρέως δὲ ἐλέ- 

καὶ καϑέζοντες κατὰ τῆς κεφαλῆς κὠτέχίεον κόλλυβα καὶ ἐσχά- 

δας. καὶ (οένερεοις. κκοιὲ τρωγάλια ἄλλ, καὶ 
͵ 

τραγήματα" καὶ οἱ 

σύνδουλοι ταῦτα ἥρπαζον. ἐλέγοντο οὖν ταῦτα κατα χύσμιοιται. "τοὺς 

οὖν ὀφϑαλμοὺς τοῦ Πλούτου 4) διὼ τὸ νεωςσὶ βλέψαι. ὑπὸ Χρε- 

γῦ9 Νεωνήτοισιν͵)] Νεωσὶὲ 

ἡγορασμένοις. δούλοις Ὁ. 1). 
ψιάοί οὐρο, ἰαΐοπ 1ῃῈ. το0- 
ἀπ ΔΟΟΟΡΙ586, κομέσω πατο- 

, 32 ο « 
κύσματα σῷ ϑαλμιοῖς, ὥσπερ 
γεωνήτοιίσε,» ς:δίομέ ΚΟΡΣ δοίζρξ 

(ουίνν τῶν Ῥηέηυσν. ομξέδ δέ 
«οπεῖετν εἰμοίϊς : πο] 5 ϑολο-- 
ἠίαδίεβ. Ομ) κι. 1)εΐοῖῖ 
αὦ {πε ἐγὼ τὼ Ο. 1). 
δ 586. ΠΪ15 ΘΟΠΟΙΠη6 

ψοΥβδαηὶ οἷαι, Βογί νὸς 
αἰϊα νϑίμϑι δ 1. ΘΧΘΡ ΔΥ1θ1ι8 
οχίγιία, τσοὶ μδοῦ 5. ΟΡ πι- 
οἰὰ, 516 τιῦ ἰεσὶ ποῖ ροβδβοΐ, 
οἴΐδοι!, τὖὸ 6}15. .ἀοροχ 86 
νου πονδμ ἐγὼ ΠΠΡυ αγ}115. }-- 
οἴεπάο πποϊσο ρῥχγοοπαοτγεῖ: 
ἀπο τηϑἀ] σθπι8. 4π δ ΐ 31 
οἰαάεῃῃ δη ἐη1ι15. ΒΟ Ρ ΟΥ̓ 118 
Ζαἐ τ] ογ1δ, ΠΟῊ δὲ Ἰρῃοίμμη. 
81. 4115. 1πΐογῖηι οἰθσαι8 ΡῈ-- 
ἐεῖ, ΠῚ πὰπο νϑυϑιηι ΡΥ 
ἐγὼ, ᾿ἱμαϊάοθμι Ἱποίροσο 86- 

4αΘηΐΘΩΙ, ἰδ ῬΟῚ τ!6 Ἰϊοεῖ 
Ἰπά 010. 510 {γπδίπ. 

ἔϑος ἣν ᾿Αϑηνοαέοις, ἱπ Καταχύ- 

σμεώτοι,, ἈΡῚ μᾶγίθμ ἢπι}πι8 δ6-- 
ποϊδι]ο 15 114 ἀοβουιρδ1, τι 
1401186 ἀρραγθαῖ, «ιοά 181} 
ἃπΐο ΠΠΟΠΠΪΗγ115, ΟἰΠὶ 5080-- 
1118. δὴ πᾶπο σοι θα 81) 111-- 
Πϊι5 1Π ΟΟΥῚ5. [5121] {π|1880: 
ἰαηηοίδι ποσαπάππ ποὸρ Ρὰ- 
ἴ6Π1, 4186 ἃ κυρίως δὲ ἐλές- 
γοντο τιδήπα δά Π|η 66} δά άτι- 
ἴμὰνν ποία ϑιμέααθ, Ψ1ΊΟΣῚ5 
6580. Ῥχεῖ. ϑεσυιίαγ, νέων 
7 τῶν δούλων" 

Ἰαρογαὶ “ἰοεγολέιδ; ἀπο ΟΡ6 
ΠΟΒΙΡῚ ϑολμοίαςέας ἀδπλὶ Ρ005-- 

ἀμάπη δηϊηδάνγονν 226-- 
ἐανέμϑ. δᾶ. '"Γ]ιθι δῖ. Ρ. 527. 
ἀοϊημάθ, σοῦ πρώτου εἰσιόντος " 
υἰνοθβίαμο πια]πὶ; τὸ πρῶτον 
εἰσιόντων " ἴα," καὶ τοῦ νυμ- 

οοάο ψηο 



ΠΛΟΥΤΟΣ, 250 

Κομμάτιον Χοροῦ. 

ΛΟΤΌΒ ΤΕΆΤΙΙ 
32 

Τρίήμετροε Ἰαμβικοίς" 
{ ΕῚ 

5ΟΕΝΑ ὙΚΆΤΙΑ, 

- 

εὖ Ὁ Ὁ ῃ ΠῚ ᾿ 

Πλ. Καὶ προσκυνὼ γε πρωτῶ μὲν τὸν ἥλιον, 

, ε . 

μύλον, ὡς ἐπὶ δούλου 
εἶπεν. 

709 “Ὥσπερ νεωνήτοισε ὀφϑαλ μοῖς.} 

Γ 

νεωνητου 
ΕῚ . ᾿ ᾿ 
εἰληῴως, τῷ καταχυσιμιατοι 

Δέον εἰπεῖν δούλοις, 

ὀὁφϑαλρμοῖς εἶπεν, διὰ τὸ ἀναβλέψαι τὸν Πλοῦτον. 

774 Καὲ προσκυνῶ γε.} Κορωνὴς ἑτέρα εἰσιόντ' ων ὑποκριτῶν" 

οἱ δὲ ςέχοι πδν Α καὶ τρέμετροι «κατοαλήπτοι λά, ὧν τελευταῖος, 

3 2 ς ἰ. , 4 

Ανέφαϑ' ὡς ὡρπασόμενος τὸς ἰσχάδας. 
- 

ΑΝ ἀν ών, 9 ΄ ΄ ἄγ κᾳ 
ἐφ᾽ ἕκασου συςτηματος παραγραίδος, ἔπι 

! 

Φίου παρὰὼ Ζην δ τὴ ἐς ΠΣ ΠΣ 

μιεῖον εὐετηρίας. ἀπάγαια 16- 
οἰϊοπιι αἰγὰ ρΥδοίογαΐασ, ἢ1- 
111 δἀηχοάππι τπἰοχοϑί, "Ε]16- 
ΟΡΟΙΡὶ ΠΟ ὙὰΓῸ γοίοθγ} 

1π ΒΟΥΙρΡ 15. πιθπηοχαίην Ἢδυ- 
χάρης, ἃ Οαξακίόογιο γϑϑίιι-- 
ἰὰ5 72)έοσεμ. 1.. 11], 20. νον- 
8115 ἀπίῃ ἀϊδιϊηριοπάίηο Β1πἴ 
- φέρε σὺ τὼ καταχύσματα 

Ταχέως, κατώχεε οἷο. αἱ ἔροι 
ΤΊ ΓΡΓ 8. ϑιεεξώαο; νοὶ, ᾧ. σὺ 
τὰ καταχύσματα, Ταχέως κα- 
τάχει" ἂμ -- (ξέρε. σὺ, τὸ πα- 

ταχύσματο Ταχέως κατάχει, 
αρ8 ἐϊπ, ϑδοίέαπιεμέα οϑέεγ 6)" 

αογμηαίο εἰο. Ῥχὸ οθγῖο ἀβί- 
- ὨΙΡῚ ποαα δ; ΡΟϑ[ΘΡΙα8. άπ θ 
ἴπ 176. ΠῸΠ ΠΊΔΡΏΪ ΠΟΘ ηἰ] 
Ρτδθρίδοει: 80 (φέρε νυν ἴῃ 
ποδίγο (ὐογῖοο. ᾿ἸΘΟΡοΙΡΙ 
ψΈΥΡ18, 4τπ|ᾶ6 ϑολολίαϑίες. Πιὰ-- 
θοῖ, Θιεδάώας. τϑβρολβαμι ἃΪ-- 

δὲ τῷ τέλει τῶν σίχων 

ἰευΐαβ ρευβοηᾶο δάϊοοις: ἘΦ 
πάνυ λέγεις, ἀποά 1Ἰρ5ηπ Ρ88- 
10ὼ ρΡοβδὲ ἃραὰ “γεδέορδαπεην 
1υνοηϊίαλν ν. ὅοο. ἴῃ ᾿γΟΧ]- 
μι ἐπεὲ . .«. φησε, αἀπἰδι8 
ϑιεἑαίας ρυόγϑιιβ οὔτοι, οοΥ- 
τρία νἱάοηϊανῦ ἐν πρώτορ" 
ΤῈ Πηρομάπιχ ΟΧΙβ᾽1ηγὸ γῦν πρῶ- 
τον. 

4 Διὸ τὸ ν.] Τη Α, ΕἸ. 

Αμιβδί. Απρέεγὶ οομηραγοί τὸ, 
οὔ} 115. ΟὨΙϑϑίομθ (Οὐ δέογοϊὰ ν1-- 

τἰαΐαμι δἀϊ]οηθῖι “Ζθογί5 εΧ- 

ΡῬγεδϑουδί. Μοχ ἱἸερομάσπμ 
φεηβοο, ὡς ἐπὲ δούλου γεωνή- 
τοὺς εἰρηκώς " ΒΟΥΙΡίτχα ντ]σα-- 
γ15 ΨΕΥΘΟΥ τιὶ 84.185. δἱὶ Οτὐδθ- 

οἂ: σαδπαπδπι 11} π80 56Π0- 
11 ραγίθ ρίανρα Ἰεσδηΐαν ΠοΥ-- 
Ἴπᾶ6 ΠῸΠ Θχϑο  ββίμιδθ; {πᾶ-- 
16 απο ρυδβοθαι!, διὸ τὸ 
γεωσὲ βλέψαι ὑπὸ Χρεμύλου. 

ἮΦ4 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥῪΣ 
) ἊὋ 

Ἔπειτα σεμνῆς Παλλαΐδος κλεινὸν πέδον, ' 

κορωνὲὶς,. καὶ ἑξῆς τὸ χοροῦ αὖϑις" »ρνταῦϑια γὰρ χορὸν ὠφείλε 
ϑεῖναι, κιὶ διατρίψαι μικρὸν, ἄχρις ὧν 42 ἐξέλϑοι τις ἀπαγγέλ- 

ν. 772 Κλεινὸν πέδον) Ὁ. 
Ὁ. σεμνὸν πέδον οὐ]ρα ἀ6- 
Βουρίου 8, πὶ οχ δαἀϊ)εοΐο 
ΒοΠο  ο. ρογβρίοιθα ἢ: ᾿Α- 
ϑηνὰς ἔνδοξον ἔδαφος" διὰ ἔν- 
δοξος δογνιϊ ἄρτια ΟΥδιμηιδι1-- 
0085 Θχρ]]οαπμάδθ νοὶ κλεινός. 
δε «ἃ σοπδιάδγδίιτιβ δά 6 πα] πιὸ-- 
γαῖαν νάτῖᾶ ἰθοΐϊο, ἀύυάμι ,5ὲ46-- 
»λαπιιβ ΒΌΡΡβαϊ αὶ πη ᾿Α9η- 
νᾶ, κλεινὴν πόλιν, οἴμμ αα 

Ππηοπὶ νεῦρα Οὐμιοῖ Ῥγορο- 
ὨΌΠ5, πὶ ἀγύοομι οδἰοπάαϊ Δ 
Αἰπεηλθηϑῖθο. δαρε]]ατὶ πό- 
λιν κυρίῳ ὀνόματι. ἤβογῥοίδιιδ 
πιάση δῖπθ ἀπθιϊαίϊϊοπε 86- 
οὐπά πὶ θα] ΒΟΓΓρΡ  πτϑ ΡΤῸ- 
ΠΠΠΟΙΞΥΘ πὸ νεγείῃῦ, δοο 
ΠΕ χν Ὠ5115 ΔΥΡΙΠΙΘΠΐΟ, ΟἿΣ 
ἰδηΐο πλαϑὶβ Ἰοοίοπ! σνι]σ8-- 
ἐδ αἰπάδῦ: απ14 ΠΙ ΠΗ 
ποχ διρβεηπαίι: χώραν τὲ 
πᾶσαν Κέκροπος" 1α1π χώραν 
ἐξ πέδον [οὐ πὶ ο] ϑάθιη 6586 
δ᾽ σα ποδί! 15. Εἶαθο 8δ8η0 γὰ- 
ἰϊο 6 ρᾶσαπι πιονοῦ: (πα-- 
ΗΣ δυΐπὶ οαπάοιη ἴῃ οταῖο- 
Ἠ6ΠῚ οοὔδηϊ, δῆτα ἂς ΝῈΡ, 
ν. 209. Ἔλϑωμεν λιπαρον χϑό- 
να Παλλάδος, εὔανδοον γᾶν Κέ- 
κρῦπος ὀψόμεναι οἷο. 8η πηᾶ-- 

Ἴογὸ Ἰπΐεν να} 10 χϑὼν Παλλάώ- 
δὸς εἰ γὰ Κέκροπος αἰδίδηΐ, 
4παπὶ Παλλάδος πέδον εἴ χώ- 

ρα Κέκροπος, οἵ ἰάπηθ οο- 

Ῥα]αὶα νιὰε8. Νεάϊιθ. νῦῸ, 
81 511 Ορτι8, μι} {πὶ ΟΥῚ [6- 
Ῥογαπάππι, τι αἰψποα αἰγ1- 
ἰϑαιια νοοά 1} ΟἸ βου πη θη δ6- 
ΒΙδΏΘ ΗΒ: Πδπ 8176 Παλλά- 

δὸς πέδον ἃγοοῖῃ βοΐαμμ 86ο]- 
ΡὈΙα5, οἱ τοίδμη) ΑἸΒεπάᾶγαϊῃ 

τῦειη χώραν Κέκροπος ἘΧ 118, 
4.86 ἀοοῦμὶ Ατρδέο).. αὐ "μι 65- 
ΠΙΌΡΗ. ν. 119. 4πὸ βρεοίεί 
δἰδουρία Ο. 1) Ὁ, 1τοΐεγρτο- 
ἰαί1ο, τὰς ᾿Αϑήνας" 51ν 6 ΡΥ 5 
1ρ885 Αἰδϑμαβ 5: σῃϊ οαν νο- 
115, αοιποάο Ηϊεγαροϊϊβ5 
Ῥμυγδίαθ προφερέσατον οὖδας 
ἁπάντων ἴῃ ᾿πϑυῦ ]ρΈοπα ἀρπά 
41ἡ. ϑδιηνέλμπν Νοῖ. νιι. Εσ- 
οἷ685. Ρ. 57. αἰΐονιι πὶ γοσῖο- 
ποῖ Αἰἰϊοαμ,΄ ποιΐγιιη 58-- 
ΠῸ Πρ6Ὸ ἃ Οὐπιοὶ νον Ὦ18, η6- 
4τὸ ἃ σοηῃϑποίιάϊπθ. Ἰοητιθη- 
ΑΙ «ον, Αἰΐαχηοη αθο 
ἃ πιὸ πο “60 αϊοπηΐα, 4πὸ 
ϑέορλαπὲὶ Ἰοοϊϊομαπι ῬΥΟΥΒ 15 
ΤΟ] οίαγη, {1881 πιἰ]ὰ σευ 
ΒΡθοῖθ σοπαπ ΠΑ Ρ116 πὶ: 6411 Π 
ΡῬοΐ 5. τιϊγαιπααθ ΡΥΟθ πὶ εχ- 
15ἰἴπ|0., ἴα 1ἢ ἀΠΡΙΙΟΙ [4- 
Β]8Δ6 ποβίγϑο οὐ ίοπθ ἂῦ 
δθοίον δ᾽ «γίδέίορλαπθο ῥῬυοΐο- 
οἰδιη: τιίγᾶ ψΟΓῸ ΡΟΒΙΟΥΙΟΥ 5 

επιθ δ] ο 8 Ροπάπ5 Παροαΐ, 
οχρθαϊίαπι ποῖ δϑί ἀοΠηῖτα, 
14 πάθῃ. οπλΐηο οοηϑδίαϊ, 
8ἱ Παλλάδος κλεινὴν πόλιν δ{- 

γτ1 185, ἀΥοθ ΑἸΠοπάγι πὶ 1Π- 
ἐς ]Πσοηἄδηπι 6556, ΠΟῚ 5605 
αἰηιια τη ΕΖαΙ. ν. το91. ΤΥ- 
βιδίσ ν. 517. 750. 911. 4π|- 
Βιι5 ἴῃ Ἰοοῖβ ϑολοϊξαδίσβες ὡ- 
πρόπολεν Ἔχροηϊ. 2.Χχ8. κατὼ 
᾿Αγοῦ. Ἔνθ. ». 157. Ὁ. 21. 
ἔπεμψαν οἱ πολῖται ἐκ Πειῤαιῶς 

τὴν πομπὴν εἰς πόλιν" 56 6π1- 

ἴῃ δηϊπὶ Ρᾶθ]ο μοδῖ ΠΟΙ͂ 



-- 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. δ6Σ 

Χώραν τὲ πᾶσαν Κέκροπος, ἣ μ᾽ ἐδέξατο. 
« χε δὰ “ ᾿Α ) ΄ , 

λων, ὕπως εἰσίοντος τον [Ϊλουτοῦ παντὰ τὰ τούτων πρὸς τὸ βέλ.- 

σιον μεταβέβληται. 

"79 Χώραν τε πᾶσαν Κέκροπος. 

ἰαπίπαια. τὸ ἀτυ ἀϊδιϊποίτνη, 
βοά οἰΐϊαπὶ συμπέμπειν τὴν ποις 

πὴν τῇ Αϑηνξ᾽ Ἰάαπο ΠΟΙ ἢ 
Ῥυδοβου 1} 1) 8015 ΡΆΡΙΕΙ5, 
οογία νο τιϑ[15511}}18, 8101 [Ὁ- 
ΤῸ ῬΥΟΡΥΙΙ, τἰ1 ραϊοὶ οχ 
Τὐμογαϊαο Ν. γ. 230. ν. 82. 
εήλας «ἦσαι . .. ἐν ᾿Αϑήναιες 

ἂν πόλει. Ῥ. ὁθλ. ν. 70. 

᾿Αϑήναις ἐν πύλει παρ Αϑηνᾷ" 
Ῥ' 9548. ν. 155. Οὐοᾶ' ὀϊ81 
οι 5.15. Θ᾽ ΣῚΡ 5. ΧΟΡ} 15 
ἴρδβε ἀσοιι5δϑοῖ ΟΘΟΥΌΡ. Ο. 111. 
εἰπισοῦο απο. ποῖ μοϊα!ΐ, 
«αἴ 811 ΟὈἸΙϊ 5. συ αν 6. 1 
δ ε]8 νοοὶβ ροίαδίαίο 1ὰ- 
Ῥενοίαν ἜΠιο5. οὐ χντι. οἰθπ 
Ῥιμέαγοΐμα ἴθ ΓΠμ65. Ρ. 11. 
Α. φιθηι βου] ρϑίβδεῖ, Τὸ ἀςν 
τήν τε πόλιν ᾿Αϑήνας προσηγό- 

ρευσε, αποὰ νογίοπάπιη ογαϊ, 
ἴξιν ιν πἰσῶϊ δέ ἀγοΐ τέγιτε7ην 
«“Πεποπαχγιεν πιοηγοσν ἐπιροϑιτζ, 
116 ἀοίουιυ8. οἰϊᾶια, (1181 
Ἀγέαπάεν, τὰ δὰ 1 86η- 
δι ΔΟΟΘΌΙς, ἀυ ἃ. ΠΠΔ ΡΠ] 
ϑουΡίου 5. ηθηΐθ ἸΟΠΡΊ55116 
ἀροϑί, οὐ τυ ύοην “Τ{οα5 ἀϑέτ 

᾿ 
ἐν 

αρροϊανι. Νοὸὺ ῬΡοέανξιτ 
Ἰαιιάο, «τὶ Ἵ)}επιϊδίϊξ τὴν 
᾿Αϑηνῶν τὴν ἐν τῇ πόλες Ρ. 
ὅιτο. Α. 1,αἴο τοάαιάλι, 272- 
πογθαθ οἰπιμέαοχιην, φιιοεῖ ἐπι 
μγῶθ φεέ: αἰϊαο ἐμ αγοθ, τιῦ-- 
ἀδ. οοσποιηθα δὲ ἐποίπι [12- 
λιώδος εἴ Πολιούχου, ἀιτιδιη 
υιοίΐουο ἤιέρο ἀϊοαβ ργαρϑί- 
«ἰοπν αγοῖδ., 6], φιαὸ ἀγοόπι 
ἐθποέ: ποᾶὰθ ἀϊγοχϑδα σαί 

2 

Παίζει πρὸς ᾿Αϑηναίους, 

οδοὶ Τόν Πολεέως 1014 61 8-- 

18 πο 1. ἸΟΟ5. ΟΠ; Π81} 
ποὰ ΑἸΠ6πῚ8. δοϊιη, 864 
Ὁ} 1} {15 10 ἘΓΡΌΙΡιι8 ΟΥ̓ δθοῖαθ 
πόλεις οαράδι, 41ὰἃ6 ὠκροπό- 
λει. ΓΒΟΡΔηΙ οοΥίθ 5δου δ 
ἰΓθοθηου πὶ Ἰπνοππ 160 [18-- 
Β᾽ ΠΟΣῚ ΘΟΟΠΟΣΟΠῚ., 4τπι18 11 
ἀγο (ὑδάμηοα 5ἰδίοποη [ᾶ- 
Ρεγεῖ, τὸν ἐκ τῆς πόλεως λό- 
χον νοσᾶραηΐ, ἰεϑδίο Ῥ1ε-- 
ἐαγολ. 1 ῬοΙ͂ΟΡ, Ρ- 287. Β. 

41 5101} δά α1ῖ: τος γορ ἐ- 
κροπόλεις ἐπιεικῶς οἵ τότε πό- 

λεις ὠνόμαζον. ϑῖο Ἰνάχου πό- 
λις ἴῃ ιμίριαϊδ ΑὙ ]ι6]40 
ἀριιᾷ, δέγαό. ν. Ρ.. 999. Α. 
ΛΥΡΟΙΌΙΠ ΥΧ, πὖ 1ρ586 σ6ο- 
στρ δχρ τοῖα νατι. Ρ. 
570. Β. Ῥοῖγοὸ δ᾽ερμπηπηι 
ΟΧ ψοίαϑι 551η115 δα ἄπο (Ὁ- 
ποῦ Ἰοσιη 50Π0}118, 4146 
ποϊανεγαῖ, Παιιβ158586. Οὐ 66 1}1- 
16 νιἀδοίαγ. ΟὈὐμμποαάιϊ βαπξ 
οἵ σα [118 σοι ρᾶγ  Π41 γ6Γ-- 
8118. γδίορηαπίδ θη, 4505 
4 δυο 5 ο}1|8. δα μγῖ08 860-- 
ἀΑΗΝ Ἡερλαεϑέ. Ρ. 42. 
πόλι Φίλη Κέκροπος, αὐτοφυὲς 

᾿Αττικὴ Χαῖρε λιπαρὸν δαπε- 

δὸν, οὔϑαρ ἀγωαϑῆς χϑονός. Ν α]- 
50 {1580 ποίοβ οϑίομπαιϊ δά- 
ἀδοϊο ταἰΐτοὸ ἤζαγο. «Ζπέορει. 
ΙΝ, “56. φυοᾶ νο. 27οιιγ 5έτετην 
εἴ Οαἰαξεγώπν ρυδοίοσιῖ; 
μον “εμπαρέμηπ δὰ 7)ίοσειι. 
1. 11, 58. Αἀάϊίαν δὰ πρῶ- 
τὰ μιὲν τὸν ἥλιον τὴ Ο. 1). 

5 5» ΄ ι -“ "κ᾿ 
κατ ἀρχῶς " διὸ εἶδεν αὐτὸν 
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Λἰσχύνομουι δὲ τοὺς ἐμαυτοῦ ξυμφορὰς, 

Οἵοις ἄρ᾽ ανϑρώποις ξυνὼν ἐλάνθανον, 
Ἀ 

, 5) 
“Φιλεγκῶ͵ ἵοὺυς οντας. 

5 
᾿. 

Κέκροψ δὲ Αἰγύπτιος ὧν τὸ γένος, ἀξ κ ᾧκη- 

σὲ τος ᾿Αϑήνας, ὅ3εν οἱ ᾿Αϑηναῖοι Κεκροπέδοι. τινὲς δὲ ᾧασι τοῦ- 

τον καὶ ἀν} γενέσθαι, οἱ μὲν, ὅτι τὸ ἄνω ἀνδρὸς εἶχε, 

κάτω φηρίφυ" 

στοίς. 

τὸ δὲ 

ἕτεροι δὲ, ὅτι νόμους πολ. λοὺς ΡΣ τοῖς ἀνϑιρώ- 
καὶ ἀπὸ ἀγριότητος εἰς ἡμερότητα ἤγαγεν " ἄλλοι δὲ, ὅτε 

σῶν νδρῶν ὡς ἔτυχε μειισγοιμένων ταὶς γυναιξὶν, καὶ ἐκ τούτον μὴ 

νεως ἤποὸ ΒᾺΝ Δαν υθΙ ΠῚ, 
΄ᾳιυοά τῷ ἔπειτα νδγδιι 86- 
4ι θη: ἐδ. Ἱπορία ΒῈΡΘΥΒΟΡῚ- 
Ρίμμη, τὖὸ ἀι]4θ μη) ΟρίΠΟΥ, 
γα! 5] 6.71 ἀ6Ρ 61. 

ν. 778. Ξυμιφορὸς] Συκμῷο- 
ρὸς ο, 1).)0. αἴϊὰ5. 5αἱ5. εἀ- 
οπγαῖιθ ἴθ Πδὺ [ἰἰόγὰ β0Ὺ- 
να δ, 4π8ὶ 1 ΡΥ Π115 ΔΑἰ- 
τοῦ ροῦίαο πΟσΊ ΒΟΥ ΠΟῊ 80-- 
Ἰοπί: νοὶ 1 πὸ χ ξυνών, ΜΔ. 
7ω5.. 77 α85. 1 Αἀἀ, δὰ 71ε-- 
᾿γεωμα. ατιὰθ ἴῃ. Ῥυδο[Ὡ[ 0 πὸ 
οι ΟἸαγ 55. Ο. 4. ἐξε-- 
γι5. Οἵοις} ὁποίοις, καποῖς. Ε- 
λανθάνον.) ἐκμιαυτὸν, Τύρα 11- 
ῬΡογ. 

4 ᾿Ἐξέλϑοι τις] Δ. Ἰοοιῖο- 
πο τΤοάμχι: ΟΥΡΟΥ ἴῃ ΕἸ. 
ἸνΓΌΡΒι1, ἐξέλϑον τις ἀπαγγέλ- 
λων" 1π|6 (ὐεἐεπίμ5 δοσδαίι 
Ῥγάνο ΠηχΙ, ἐδέλζων τι, 
ον τ 8 ἐξελϑὼν τις, αΑΑιμϑίο- 
γμ8 ἀοπίαιιο ἐδελϑών τις ἀ- 
παγγέλλοε. 

45 "Ὡμκησε] Οσογόροιι ΑἸΠ 0. 
πᾶσα), ν οἱ μοί ιι5 ΟΟοΤΟρΊΔο, 
1π}}1. σοπαιίονοη Τογπηῖ: 
Ἰάδηι ἐν δύογο 81 νοὶ δολο- 
Ἰαϑέος,, βου ομά αι) οὐὶὶ ᾧκι- 

σε" Ἵπεὲς. αὐ 7,γεορ 7. ν. ται. 
ἐλϑὼν γὰρ (ὁ Κέκροψ) ἀπὸ Σάεως 

πόλεως Αἰγύπτου τὸς ᾿Αϑηνας συν- 
φκισεῖ οἰανῖα5. ποὺ μοί 11|- 
4ποι χαίῖο, οὐγ ΟθογορΙᾶρ. 
ἀἰο. ἢ}Ὼποῦῖὰϊ ΑΙ ΘΠΙΘη568, 
4181 81 ΒΟΟΠ ἀπ} ὙΠ] ΚΣ Υ ΘΙ 
ΒΟΡΙΡ ΠΣ 8) Ργδεοοάαί, (6- 

07γ005 “Δ οργρέίμδ φΟΠΈΓ6. ηγι-- 
ταρῖδέ, νὰ] μαῤἑίαΐπεην τοηϊέ 
«ἀλοηαδ: οοπαϊϊογ αι οπί πα 
ΤΏΡΥΠ115. Θ8᾽ ΠΟΠΊΙΠΩ 51|4 Ρ0-- 
Ῥ.ΠῚ8. ἱπρον 6. ϑολιοῥα βίον 
ἀἰδϑοῦῖροι διμέώας ἴθ ποππμ]- 
115. αἰαυιαπί] πὶ αἰ Ἰβοο 618 ; 
4} ν αν Ἰα ΟΠ 6 ΠῚ ΘΠ Οἴα 6 Ἰὰ- 
Βεῖ: ὅϑεν καὶ Κεκρ. οὗ 9. 7 

οἱ τῆς Κεπροπέδος Φυλὴς ἘΝ ΣΝ δος 

γεγενῆσιϑαι τῶ μὲν ἄνω ἀνδρὸς, 
τὰ δὲ κάτω μέρη γυναικός" οὗ 
δὲ ϑηρίον  Σ γόμους ἐξεὺ- 
ΘΕ δ ΡῸς ἐκ τοντων μὴ γ. 7 

τοῦ πατρὸς παρὰ χοῦ παιδὸς, 7 

τοῦ παιδὸς παροὶ τοῦ πατρὸς... .“. 

"οιὲ μιᾷ σοεχεῖν ἶνος χῆς κέης 

τρὸς, ὃ. ἐκλήϑη. ἴπ 

5 απδράδμ πὰ ΡΙομ18., 510 
οἰιᾶμλ 10} 115 Ἰοσιιπί αν ; Ργ86- 
ΕἸρῖιο νοΡΓῸ ρῥ]αθοί μιῇ φοι- 
χεῖν, απο ὅρο, ΠΙοοὶ Αἰμμ526-- 
γμ56 ἃ6δο δρορπαῦ, π΄ οχ 
5. πἸοϊαοίθ δμίααην ΟΟΥΤΊΘΙ 
ψο}, τοί 6586 σοηΐοη- 
ἀο; διδηϊοαὶ δυΐοηη, πη 
τε: τιχο) 8, οαπυῴίθ δοέαηι 56-- 

οἰαγῖ: μιῶς τυχεῖν ἴοοὸ μι 1ο- 

εἰκότως 
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Τοὺς εἰξίους δὲ τῆς ἐμῆς ὁμιλίας, 

᾿Ἔφευγον, εἰδὼς οὐδὲν ὁ τλήμων ἐγὼ, 

ἀρύμ... 7 του ὑ παιδὸς παρὰ τοῦ πωτρὸς, ͵ τοῦ πατρὸς παροὶ τοῦ 

παιδὸς, τὸς νόμοους ϑέμεννες, ὥςτε φανερῶς συγγίνεσιϑαι αὐτοῖς, 
καὶ μιὰς τυχεῖν. καὶ σχεδὸν εὐ ρων τοὺς δύο φύσεις τοῦ τε πᾶ- 

τ 

τρος, καὶ τῆς μ᾽η τρὸς, τούτου κάριν διφυὴς ἐκλήϑη. 

Ι 
’ ᾽ , 

γγ4. Αἰσχύνομο, δὲ τὸς ἐμαυτοῦ ἐναι φοράς. } 
εἰς γνῶσιν δὲ ἐλϑὼν καὶ αἰσϑησιν, ὧν 

Ε ͵ 
μιοε., Φησὶν, αἰσκυνοκαε" 

Τὰ συμβάντα 

ΕΣ ΕΣ ς ἐδώ 
ἑπραττὲν., αεσξείτῶές ὡς μετὰ αὐέξων ἥν. 

777 Ὃ τλήμων ἐγ) Ὁ 
ἀϑλιος Ο. Ὁ)Ὸ. ἴὰ αὸο νε- 
δἰἰσιιηι οδί βουιρίησαο ρα ϊο- 
τἷβ, ὦ τλήμων ἐγὼ, 564 ΔὉ 
εαΐθηι ᾿πᾶπι ἀοὶπθ μγι.α- 
ἴαο. Ἐσυϊάφι ἰάθη ἸοοίΙο-- 
ὩΘῚ] Ὠοι ΙΔ} ἀΒΡΟΥΠΘΙ : 
Τοὺς ἀξίους. «.«.ς εἰδώς οὐ- 
Ἂν γτ ; ἦν .. αὶ 5.Ν 
δὲν, ὦ τλήμεων ἔγως οὐδ 

3 

ἐκεῖν εἴο. 48 ορμοχίτιηθ 

βῬΥΑνΊΟΣΙ5. αἰ ἀλη. δαἀ[οοίιι5 
Ἤαρεῖ, “παπὶ νυ]σαία. (ο- 
ΤΟΥ ΠΟΥ ΠῚ ΨΟΥΒΙ ΠῚ 111-- 
του ριοίῖο “ποπιοάο 510 οο-- 
Ἰοοαμα, ἀμθλίαυ ροίεϑί : 
ΤΠ] ΔΊΟΥ ΘΙ ΟΠ] Π65. 5: σπδηΐ ρμοϑὲ 
ἐγώ" 5011 Β. Ο᾽'οέοπ ἐδ γαὶη1-- 
1τᾶπ|. {ΠΠ18 δοοοίιε (. 0). 
εἴ Ῥουβρίσιιο ααϊάθῃ δάβουι- 
Ὠΐαμη. δου πηι: Ὥς} ἔντῶς. 
Ἔκεῖν] τὸ συνεῖναι τοῖς ποποῖς. 

Ταῦτ] τὸ μὴ συνεῖναι τοῖς «- 

γοϑοῖς. ᾶπὺ δβεοιία5 οδὲ 
υιδολέζηιδ,, πιθάτιθ οσ0Ὸ 30 Ὲ 
βγυοραπάδηι ραΐανι; πἰδὶ ἰὰ- 

116. πιὸ ποιὰ 1γΐο,, ΡΥ δ0- 
ξογομπάτη οχ βδίπηοβ, ἡποά 
ἴῖΐο αἰχὶ : ἷπ απᾶ απο 
Ἰδοίίομθ, ὁ τλήμων ἐγὼ, Ρο- 
ΒΙΟΓΙΒ, Ὧη ὦ, Ρουραγμι γτο- 
ἔενι. 

͵ 

ῳ«--- --τ--ς-. ---ς.......τὍτ’οο τ τ τττ.--.-..-:. 

60. πλπ]τπτιη} ἀΡοβδί, 4πΠὶ ΣΧ 
Ῥεμε. Οταροιμι ρυίειη. (Ὁ- 
γὲπέλμμς ἄς 1)14]. Ἰ1οπ. Ἔτσε 
σοιχοῦσιν ᾿ἴωνες ἐπὲ τῶν εἰς δὸν 
ληγόντων ποιτρωνυ οἰκῶν ταῖς ἐ- 

πεκτάσεσε᾽ {έοην τεζιχιίτι)" 10-- 
γιθ5. ρῥγοαϊιεοίτοτιθιι5 ὧν ραξο-- 
Ἡγ υΐοῖδ, φιίαθ οἰδϑιϊηγιέ 
δὴς, δου. ϑοκχέ. Ἄηρῖν. ᾿Αντεῤῥ, 
1..}. 178. “Ὥσπερ γὼρ ἐν πό- 
λει νομείσμματός τινος προχωροῦν- 

τος κατῶ τϑ ἐγχώριον, δ μοὲν τούτῳ 

σοιχῶν οἷο. πρὶ νιάς υο. Αἰ. 
“αὀτίοίμα. Ν οσται 4πομλο- 
ἄο οοηνεηῖρα Ροΐοϑ. ΟΠ1Ὲ 
ϑολοαδίαθ τοί ᾧανερῶς 
συγγίνεσθαι: ποὺ ἀΠᾳ4π6 ρᾶ- 
γα αἰδίαι ἃ ὡς ἔτυχε μέ- 
σγεσϑαι ταῖς γυναιξὲ, νοα]αῖ ἀ6 
Ογπῖοῖϊθ τπ{1, 46 ἘΠΡΡατΥ- 
οἶα Τλιοφεη 69 1. Ἡω ΥΙ, 
97. συμπεριηϊεε τἀνδρὶ, καὶ ἐν 

Ρ φανερῷ συνεγένετο" αἱ Οε- 

ο.Ὸρ8 ἰοσθ ρυομ]βοι!05 80 [6-- 
ΥἼΠῸΒ 11 ργοραία!ο σοηρτοβ- 
818. ἀργοσανι, καὲὶ ἀνδράσι 
νομίμως ἐποίησε τὰς γυναῖκας 
συνάώπτεσϑαι, φ«τοα ἀρὰ 1712ε- 
ἕξοι “οαπη. “ἰμεοολομτδ ἰγἃ-: 
αι: Ζτλόη. χατι. Ῥ. 559. Ὁ. 
ἐν δὲ ᾿Αϑήναις πρῶτος Κέκροψ 

μυΐαν ἕνὲ ἔζευξεν, ἀνέδην τὸ πρό- 
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Ὡς οὐδ᾽ ἐκεῖν ὧρ 9 οὐ 
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ἰδὲ ταῦτ᾽ ὀρϑὼς ἔδρων. 

᾿Αλλ᾽ αὖ τὸ παντα, πάλιν ἀνωσρέψας ἐγὼ, 
ἐν 

Δείξω τὸ λοιπὸν πῶσιν αν)ρώποις; Οτι 780 
"λκων ἐμαυτὸν τοῖς πονηροῖς ἐνεδίδουν. 

Χο. Βάλλ᾽ ἐς κόρακας, ὡς χαλεπόν εἶσιν οἱ Φίλοι 
Οἱἑ φαινόμενοι παραχρῆμ᾽. ὁταν πρώττῃ τις εὖ᾿ 

᾿γ78 Οὐδ᾽ ἐκεῖν ἀρ᾽ οὐδὲ ταῦτα. Οὔτε φεύγων τοὺς ἄγω- 
ϑοὺς, οὔτε μεταδιώκων τοὺς Φαύλους. Οὔτε τοὺς κακοὺς πλου- 

᾿ "- 

τίζων, οὔτε τοὺς ἀγοιϑοὺς ἀφαιρούμενος τὸν πλοῦτον. 

779 ᾿Ανασρέψας.] 

σὸς ἡ διόρϑωσις. 
Ὶ 

γη82 Βχλλ᾽ ἐς κόρακας. ἢ 

ν. 779 ᾿Αλλ αὐτὼ ᾿Αλλὰ 
᾿χάυτα πάντα Ὁ. 0) Ὃ. αποά 
Δ} 110 ἀρίλιι5 Ἰησθηΐο ἰησηᾶθ 
Οτάθραθ, ααδμι ᾿ηεΐγο ὁοη- 
νοϑη. ἔσο ΘΟμ 016. 126 
ΠΟ Ροΐα!, 4π|ὴ τὶ [61581- 
181.) 5109, 116 Ἰπ4|106. οοΥ- 
{1551} ΒΠη1} Ζογζοϊὲ 
δι θ αἰ οι ΓΘΡΟΠΕΤ ΟΠ. 
Οὐ βρεοίοί τηΐϊογρτγοίατιο Ο. 
1)... ᾿Αναφρέψας} δδιεγεέρας, 
ΒΉ1]}11 Ράγαθι Παοῖ. Τὸ λοι- 
πὸν] εἰς τὸ ἔξης" 5ῖοι! Ζελίο-- 
εἶογ. Ν΄. γν». 2θ0ι. σὺ δὲ εἰς τὸ 
ἐν} γοῦν εὔϑυμιος εἶναι. 

ν. γδὃ2 Βάλλ᾽ ἐς κόρακας] 
ἸΑπέλϑε σαυτὸν" ἴἴἢ ΡΟΥΡΟΙ ἢ 
δϑὶ δου ρία τῃ Ο. Ὁ. νο-- 
11 τὐτάϊοαγ Ἰοσυϊ!ομ θη} 68- 
86 ϑιρ}] 6 η αι, βάλλε σαυ- 
τὸν, ᾿τὦ εο58:, ἀπελϑε. 

γ. γδ Οἱ φαινόμενοι) Οαΐ, 
δῖ πι}}} αἰαιιθ ἀἰτα 18. ΟΠ 8 
ξαονῖι ἀπποίτι8, απ δηΐ6 56 
δ ἀποογοηΐ, ᾿ρβιιμηαιο ποὸ-- 

1Π 6 δμσοι Το ογηΐ, 
ὩὰμηΟ δἰαϊῃη αἀνοϊδηϊ, ν1}1- 

« ᾿ ι 5. ν 3 , ε ΄ 
Ϊκανῇ γὰρ ἀπόδειξις ἀκουσίου ὠμαρτήημμα- 

Ὃ Χρεμύλος ἀγανακτεῖ πολλῶν 

Βτιβαπα οἰΠοΙ5 ρου δπι 86 5[1-- 
αἴ Ρά]8 πη ψοπά!γ6 πὸπ 
ΟΥ̓ θοδοιιητ, ΝΙἢ1] 68} ἴῃ ἢδο 
δοηίθηα,, ἡποὰ ἀοδίάεγεϑ: 
αἰΐίαπιοὴ. 7ιεοίαμτ τ. ΠῚ η.. 
ζ. 45. πανταχόϑεν συνϑέουσε 
»επκονιμεένοι κοιὶ πνευφσιῶντες, 
οἶδα εν ὀσῴραινόριενοι τοῦ 

χουσίου. ᾿Οσφραινόμενοε ἰδηη 
ῬΓΟΡΘ αἰδίαι! ἃ" οἱ φαινόμενοι, 
πί, 4ὰὶ ΡΙαἴμη 60 1] 5011-- 
Ρίο βᾷθρι 8 Ἔχργοβδιῖ, ᾿η1σ 
1{θχη ἔδοιβ86 νιἀθαΐασ : 6488-- 
ΤῈ διδρίοῖο ποῖ, [ογή48-- 
815 ἀρτα ,7,.ἰδέορἠαπεηι ὀσῷραε- 
νόκμενοι ΟἹ μι ἔτι1580 ᾿δοῖ ΠῚ 56Π- 
811: ΠΟ ΠΔΪΠ1|5. 1401}, ατιᾶπι 
νοπιβίο: μα γα δ5. [2 

πιοίθοίδ διοιὲ απαλοὶ οἰγαοέει-- 
ίε8., βῖνθ, οαὐογαπίεβ ὁ τϑϑίῖ-- 
ϑίο, 88 ψιιὲβ πιοίζογιοσν ααε- 
}ίέμι5. 516 7ογέμπαμι. Οὐοη]θ- 
οἴαγαηλ, δαηῆπθ, 4ποιὶ ]-- 
ἰγοὸ ἤαϊθου, [Ιονϑῖι, ΘΧΘΙΊΡ]}18 
ῬΙαΥΙΡ5. 1{Π|5ρανὶ δα Δώ- 
οἴαπ. Ῥ. 150. Παραχρῆμα] 

παρὰ προσδοκίαν. Πράττῃ τις 

ΕῚ 
ουκ 
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Νύττουσι γοὶρ. καὶ φλῶσι ταἀντικνήμια, 

᾿Ενδεικνύμενοι ἕκωτος εὐνοιούν τινοῦ, 785 

. Ἐμὲ γῶρ τίς οὐ προσεῖπε; ποῖος οὐκ ὄχλος 

Περιεφεφονωσεν ἐν ἀγορῷ πρεσβυτικόφ; 

ΦΠΕΠῚ » . , Υ 

ΦΌΒΟΣ ἸΝΝς ϑς και 

αὐτὲν πένητα ὄντα 9 νυνὲ πλουτήσαντα κολακεύουσιν». 

βάλλ᾽ ἐς κόρακος. παρ ὑπόνοιαν παραποιηϑὲν, ἐκ 

μακάβι περὲ ον ἀλλαχοῦ δεδήλωται" 

εἰς φϑοράν" τοιοῦτον γάρ τερλες κόρακας. 

ἀντὲ : τοῦ 2 

, 

περεεχοντῶν, 

κατ᾿ αὐτὸ τὸ πράγμα. 

“ [ων ν3 ».’ 

οἵτινες προτὸυ οὐ ὃ ἕωρων 

Ἔς, δὲ τὸ, 

βάλλ᾽ ἐς 

τὸς ῥέψον. ἑαυτὸν 

τοῦς 

δηλ. οἵ δὲ 

Τὸ δὲ 

καὶ ὡς εἰπεῖν παραυτίκα, οὗ 

πα ρωχρῆ, ΠΩ νῦν 

μὴν πρὸ τοῦ πράγμωτος" διὸ ἐραηνεύων ἐπήγαγεν. ὅταν πράττῃ 

τις εὖ, ἤγουν, ἐν αὐτῇ τῇ εὐπραγίᾳ, 

εὖ] εὐτυχῇ. Νύττουσι] τιτρώ- 
Φλώσι]) συντρίβουσι. 

Ταντεκνήμεα ] ταῖς ἄντζαις. ο. 

1)᾽ Ὁ. Ηἶοο ρμοβίγθηηι [ΟΣ πᾶ 
Οταθοδθ ᾿ησιᾶθ τ] σα} Γ15 ΡΥῸ 
τὰς ἀντζας" νιάο ποίλ8 δὰ ν. 
275. Ἰμ.6]]6χὶς δαί ΠΟ 
ψογβπ] δοάφῃ ποὺ, 40 
ῬΙογΙ4α6 Τηϊογριθίεβ: ρμγᾷξ 
δέπαϊο εἰοείαγαπαςαε τοἰμπία-- 
25 ἐαπν ἐπ ργονταρ ἐγτιδεπέ ἐν 
οογριιδ, τὲ {ῤέαδ., φψιρὲ ἰοἰογ' 
ε8έ αοιρέϊδδύηηι1ι5, ρεπατέ ὧὸ 

ἰαοααπέ. Ἰιοῦσο αἰϊίεν. Οα- 
δαϊοη. δὰ Ζλεοράν. ΟἸναν. 
ο. ΧΙΧ. 

"γδδ Εὔνοιαν] Ἤνγουν ἀγά- 

πην" ἱππλ{ (ς Π᾽ Ὁ. ἕκαξος 

ΡὈΟΥΡΟΓΆ: Πη6 70 

ΘΌΠΒ.ΪΠ [8016 ροΐεγαξ. βουῖ- 

Ῥεμάο ἐς" 5864. τὈγπλ]α 10- 

σκουσι- 

» » ᾿ 
δι ς εὐνοῶν 

46 πη] Ργδοροϑι μοῦ Τδ- 
Ῥιιάται: νά. δεγσίεν. ὦ 4{- 
οὐράν. 111, 50. «πᾶπηοθγ 1 
ΒΕΥΨΑΤῚ ΟἸΠΠΙΠῸ ΠΕηαϊξ, ΗἸδὶ 
νογθιηι δἰ, ΟἹ] ΘΟΙΙΠΙΟ-- 

ἀο Ἰπηραίιν, πὰὸ δανοοᾶνο- 

οὐ πρὸ αὐτῆς. 

τίβ; νοι, Ἐπειγόμενοι ἕκα- 
ξος ἐς εὐνοιᾶν τινα νότια 
᾿αθο ορεσὰ τπηϑίιιο 116 81} 58-- 
ῬΡογνᾶοθᾶ. 

787 Περιεσεφάνωσεν) Ἔ- 

τέμησεν Ο. 1) Ὁ. χτλαΐθ. Σ:ε- 

Φανώσαε Β8ΟΡΙΠ5. δδὺ τιμῆσαι, 

ἀυοπηδάτπούτιηι εἰ Μὶανροογα-- 
ἔΐονι ΘΧΡΟΒαΙ 1π Στεβφανῶν 
τοὺς νενικηκότας" οίγύ. ἀρυὰ 

διεξά. 1η Στακτή ἐςεφάνωσαν 
τὸν ᾿Δντέοχον τὸν βασιλέα πεν- 

τακοσίοις ἀργυρίον ταλάντοις 

οἷο, ᾿1 απ. 1. 11. Ὁ. 8636, Α. 
εὐφημέαις ἐσεφανοῦτο" 8ἃ0 «ἔἐ- 
ᾧανος πιμγ8. ἤοπογ δ οαμϑδῶ 
εἰοιναίπεσι : περισεφανῶσαε, Ἐἷ 
ΟΡΙΠΟΡ, παηημᾶη. ϑθηδιιδ 
ἀρουίαβ: φάθ 916 ἐπεγθαθ 56-- 
μτδ86 τογοπα βροοίαῤἑἑίςε δέ 
)  χιόηι ποὺ οὐπαδέ ἐπὶ ζογῸ 9 
Πρεσβυτικὸς) γεροντικύς. 

τερον οὐσῶν τῶν συνόδων, καὶ 

κοινογαμείων Ὀγτων" διὸ καὶ ἔδη- 
2ὲ τισε διφυὴς νομισϑῆναι, οὐ» 

εἰδότων τῶν πρότερον διὰ τὸ 



ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
-ὸ ! ᾿ ΕῚ ΕῚ τ ἉΑ Α Ν ἷ 

Ἂ φίλτωτ᾽ ἀνδρῶν, καὶ σὺ, καὶ σὺ “χαίρέτε, 
Φέρε νῦν, νόμος γοΐρ ἐφξι, τὸ καταχύσματα 
Ταυτὶ καταχιέω σου λαβοῦσα. Πλ. μηδαμῶς. 790 

Ἐμοῦ γαρ εἰσιόντος εἰς τὴν οἰκίων 

Πρωτιξῶ, καὶ βλέψαντος, οὐδὲν ἐκ φέρειν 

791 Ἐμοῦ γάρ. 44 Πιϑανῶς, ἵνα μὴ ἐν Φανερῷ καταχέῃ 

τὰ τραγήματα ᾿ 
Ὰ : 

γοιμιεν ὧν, τουτέσε» 

ν. γϑ8. Ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν] 
Πλοῦτε καὶ σὺ Χρέμυλε" 1115, 
415 Ροβιῖ, νορλῦιϊδ ΒΠΡΟΥ- 

δουρί) ἴθ Ο, ΤΡΌ. 5οᾷ 
Ῥογίϊποσο ῬΡαΐο δὐ σὺ, 
καὶ σὺ. Νόμος} σύνηθές ἐστ" 
τ ν. γ06. νόμος] συν  ϑειω. 
ἘΠηβάδπλ ΠΡΥῚ ντἰ οϑαιη 50}1- 
Ῥίηνϑηι, Ταυτὶ κα ταχέως ουλο:- 
βοῦσα, Ορεῦ8ο ποὴ διιἂὶ ργ οί τη 
ΘΟΙΜΠΔΟΒΊΟΥΔΥΤΟ, ἨΪΒῚ ΡΈΕΓ1}18 
1αρϑῖι8 βσχορ]Ὸὸ μραΐογοί, 4}1-- 
Ῥὰ πιοάϊβ, οἱ ἃ αυᾶπὶ ἰονῖ- 
Βιι5. 1Π1{1|5 σύανοβ βᾶ6ρ6 πιᾶ- 
οὔἾδθ νψείαβίο8 δου ρίου 8 δοσ- 
ἰαμαϊπθηΐ, Φέρε νυν Α. ΕἸ. Ά. 

ὕωμέ. εἰ Β. ναι. 1 Ὑ Ια] 5 
οχίδί, Φέρε νῦν. ἴγισμα βυηΐ, 

πᾶ ρομᾶϊη, 4], ϑέορλαπὲ 
χαρᾷ ΤᾺ. ὅν, Τὸ ΤΟΤΙΣ Ὁ. 
τθϑο. Ἐ. ζὲ αρμοώ γαρέοοβ 
πιοπτυά  1οοΣ τ ροε τη έι», ἢν 
φιιέδιε5 νῦν αὠρογόέξιτιν ἐέπιρο-- 
γὲδ οείοηι παραπλῆς ρωμκατιρεης 

τοσμέαθ γυν οδρομρεοί, 810 δέ 
ἀραὶ ΑὙἸδιορ Πάπδηι γον ρατ- 
σοὺ5 ἵἴοοος ἠμιζβ ΟΥ̓ ΟΤΔ6 51ι-- 

ϑΡεοίος. λαοο: πιὸ ὧν ὠιίο, 

Φέρε νῦν (νόμος γάρ ἐςε) τὸ 
κωταχύσματα αντὲ καταχέω 

᾿ 
Ζδ(ε 

᾿ 5» » ἢ ᾿ , ΄ 
διὸ καὶ ἐπιφέρει, ᾿Ἔπειτα καὶ τὸν φόρτον ἐχφύ- 

. Α 

Α , ΄ - 

τὸν ζΦορτικὸν γέλωτα, ἵνα μὴ γελασθῶμεν. 
Ὶ 

σου λαβοῦσα. δῖος τη ΤΟ{ιιῖο 
27ο γῦν 167 80} Ὧ6 εἶ νυν 
γερογιογναίιωτν 54. (ν. δι0.) 
“έάεην (ν. 20.) ργο Μή νῦν 
μελέτω σοι μηδὲν, πὸ "τεροπὲ 
αοὔοαέ Μη νυν εἰς. (μίθιμι-- 
ἕαην αἰδέοια, ἐμ ἰοοὶς ἐΓ ΤΟΥ πὰ 

ἐόα πποίγὲ ραΐοζαοϊέ; εν 

νῦν ῥτο(ιφοιέμ), «αὐ νυν (ο7-- 
ἐγ οογγίρίαίι. ὅαιὰ ἃπίο 
Ρ]5. πη νίοο ἐς 80 64 46ΠῈ 
Ῥαγίϊοιι α ΠΟΒ15 εἸσθη άπ αι Γι. 

791 Εἰσεόντος] Πρωϑύςε- 

ρον. εἰσελϑόντος (. 1 0. 

Ῥγδεοοάονρο σνοσρθ. ποίαϊ, 

«ποὰ ροβίουίοσα Ἰοοθ οο]]Ὸ- 
ΟΔΡῚ ἀερυ]δϑεῖ; ΡΥΠ5. ΟΠ]Η 

νίϑαι αἴας τ δοιθογαν οὐαῖ, 
4πᾶην ἀοιμππ ΟΠ ΘΙ 11- 
δυοάογοίωσ. Μ΄. -γᾳὅ. 19). ποῦ 
ΠΡ τῸ δηλ Ποὺ σοΥ Πρ π8: Πρε- 

πῶδες ἐςσὶν (πρέπον ἐσ) σπρε- 

Ὰ 
ξιος 

δὲς 
᾿» ᾿ ἄ, 

πω λλον εἰσφέρειν. (ες ἐσάγειν 

εἰσωὴ Ἴ πηι, Τὰ »ὠταχεύσ ες 
3 ᾿ 

το] ἤγουν τὸ πλαπσύντ' τὴν 

ἑσίαν νϑύὸ ρεύπη ἀρία. γοά- 

ἀπ τὴν οἰκίαν, 

--- 

“πλῆϑος τὰν πατέρα. γιά. 05. 
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Πρεπῶδές ἐ ἕξιν, ὠλλὼ μῶλλον εἰσφέρειν. 

Τύ. Εἶτ᾽ οὐχὶ δέξῃ ταῦτα τῶ κωτοχύσμοτος 
πλ:" ̓ Ενδον γε ἀγες τὴν ἑσίων. ὥσπερ νόμος" 795 

Ἔξ “ΓΓῸ καὶ ον φόρτον ἐχφύγοιμεν ὦν. 

Οὐ γὸρ ἀνδολνο ἐφ; τῷ διδωσκοίλῳ, 

705 Παρὼ τὴν ἑσίαν. Πρὸς τὸ ἔϑος, ὅτι παροὶ τὴν Ἑοών 

ἐποίουν τὸ ἱκκτωχύσματα. 

797 Οὐ γὰρ πρεπῶδες.] Ἔμφασις τοῦ ᾿Αρισυφανείου προσώς- 

ν. σγῦθ Τὸν Φόρτον] Τὴν 

μέμψιν, καὶ τὴν κοιτηγορίοιν 

Γ΄. 190. Αἰμὰν δοοοριῖ, δὸ 

ϑολοίιαςξίοα : ὉσυΐΟΥ δ8115 τος 

οἷο. 

Ὁ . 

797 Πρεπῶϑές ἐς] ᾿Ηγουν 

δίκα “πα ἐμοὶ δηλαδή ἕκοίον ιὑπαρχεε ἔμιοι ὀηλαθή. 

ΤΓἄθο 14 βου] ασ ΟΥ̓ 6 
οοπίϊμιιο,, πα] δα ἀιβί!- 
οἰΐομα βοραγναία τὰθ Ὁ. 10. 
ΟὈδομσ αι ἰΔ 16} ΠΟΙ 6ϑ5ΐ, ἐμοὶ 
δηλαδὴ τ οίουυὶ ορονιόγο δὰ τῷ 
διδασκάλῳ ἴῃ τηᾶγσίπθ ΟἸΔΡ ΤᾺ 

δὐἀμποίαίαμ : ΕΡΙΒᾺ τῷ μὲν δὸ- 
κεῖν ἀπὸ τοῦ Πλούτου ἐςὶ. τῇ 
δ΄ τὶ ΄ , »-ὉὉ - 

αληϑείοο παρὰ ποῦ ποιήτου. 
- ΩΣ 

Ῥονγὸ Ἰσχάδις}. σῦκα" αἰιὰ 
τηϊογρυοίαί]ο τον ν, 801. 

812. το ϑεωμιένοις πγοπάο- 

56. ἀφ6ά! ΠΡΥΑΥῚτ5.. δεομένοις " 
βοᾷ τπάτοι νουαθ Ἰδος 0 15 

βουναῖ δχρ]οαῖιο, τοῖς ϑεα- 
ταῖς. 

ϑϑοαίίο. Απὶ. τὲ μδεὺ. Ρ. 
27. (ὉὨπῃηαγθ νεὶ ῥγὸ ᾧανερῶς 
βου δεινή αὐ Οδί, νομρέμκεως, νο], 
ααοΐ λοι 5, ᾿πβουοπάα μο- 
δαίϊο, ὥςε μὴ (φαγερῶς δυγγί- 

νεσϑαε αὐταῖς... ἴπ 510 Ὁ 5, 

Οδογορὶβ δπασγάπάα ϑολοίία-- 
δία Ἰοοιι. πϑανρανιιηΐ ὦ. 

Ἴριιγ5. ἄς Ἰλοσ. Αἰμοη. 1, 0. 

8. ϑέμιδοι. αἱ ἃ. Μ. οἠδο. 

ΤΠαγαλαηι. απ, Ομγοπ. Ῥ- 
111. 

ΠῚ Π,ϑανὼῶς} Ιη Α. εἰ ἘΕἹ. 

μαοοὸ ἴἰὰ Ἰεσιιπίαν 11π|1}18. 1π-- 

του Ραμ  ομ] ρα, τ Βμαά, 
Ρυϊδοδο ΒοΙ 6 ηῖ, ἀἰβη ποία: Ἑ. 

μοῦ γοὶρ τὐϑαγῶν ἵνα μὴ ἐν φα- 

νερῷ καταχίξῃ τῷ 

διὸ καὶ ἐπεᾷφέρε ἐ- 

τραγή ματῶς 

Ἔπεισα καὶ. 

τὸν φόρτον ἐκφύγοι μεν ἀν. του- 

τέσι τὸν φορτικὸν γέλωτα ἵνα 

μὴ γελοσϑῶμεν. Παρὰ τῆν΄. 

ἑτίαν. πρὸς οἷο. (ὑοἰομίξ τὰι]-- 
Τασι ἁἰτιιά ὁδῖ ΟΣ 16}, 4ᾶπὶ 
«οι 5] θαληῖ θε85. 515 }8. ΘΧ- 
ΡΠ οαἰϊοπθηι ϑε ἀοϊδθ η8 4 Οο-- 
το νου θῚ5. ἀἰβονονοῦι : Ἔ- 
μοῦ γὰρ) πιϑανῶς . «. ἐπιβε- 
ρει. Ἔπειτα - - - ἀν] 
ΘᾺ ΔΌΣ Παροὶ τὴν ἐσ έαν} οἷο. 

15 απϊάσην τμᾶ]6: 86 ἡ }10 
Ῥδ) 5. Τογέμδ, οὐ Αἰ μδέογιθιν 
ΟΡ ομροΓ 556. πο  Ποὴ., ΟΥ̓αΙ- 
ποῖ ᾿πνοναϊ : Ἔ μοῦ γοὸρ]) πι- 
ϑανῶς πολ δὰ ἐπεᾷῷέ ἔρεε. Παρὰὼ 

τὴν ἑσίαν) πρὸς ««. τὰ κα- 

τουτέ- 
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ΕῚ ,ὔ Α ’, ἢ “΄ ἱ 

Ἰσχάδια καὶ τρωγάλια τοῖς ϑεωμένοις 
Υ ᾿] » νΝ ’, ΟῚ ,ὔ τῳ 

Προβαλοόντ᾽. ἐπὶ τούτοισιν ἐπαναγκάζειν γελῶν. 

᾿ ε ΄ , " 3 Υ τ' 

που" ὃ δὲ λόγος προς τοὺς αἀντιτέχνους πρὸς διασυρμὸν, οἱ διὰ 
» τω 5 ᾿ » - Α δὴ ᾿ ΄ κ᾿ , , Α 

τον αὑτῶν οβολον ἐπείρωντο τον ἥμον σρος ἑαύυτους ἐπάγειν. και 

ἮΝ Ἰὴς ῃ “ Ὁ 
45 ἐν τοῖς Σφηξὶ δὲ ἐσεμνύνετο, ὅτε οὐκ εἰσὶ παρ᾽ αὐτῷ καρυῶ 

.. 7909 Προβαλόντ: Νοη 
ὅλωι Ἰδοιοηοῖα νι βαῖδηι ρο-- 
56.159), απο ἵν ΝΣ σ. 
Ὁ. Προβαλλοντ᾽ ἐπὶ τούτοις 
εἴο. νούϑδιοῖ}! πιι 1 67115 τἰχὸὺ- 

Βίᾳιιθ. οομποίίθ Ῥγοσεάϊι: 

δααυπίαν δόιο ἃ: Προβαλ- 
Ἐπὲ. τού- λοντ]} πρϑν είν οὐσοι 

τοις} τοῖς ϑεαταῖς. Γελῴν] ἃ ὥςε 

γελᾷν᾽ Ἰηϊοί!οχτῦ 1ρν ἐπὲ 
σούτοις, οὗ ορεοίαίογοα ργ076-- 
οὐας πώραβ ἀρνία αἰγρέριη- 

ἐε5 ; αυοα ποῖ Ῥγορο: π6- 
46 γχαῖο ἀρρᾶγοῖ, ΟΌΥ δηΐθ 
γελᾷν νο]ιιογ ὥςε ΒΌΡΡΙΕΙῚ. 

») 

ταχύσματα. Ἔπειτα. -. ἂν 
τουτέςε εἰσ, 40 5οι]οεὶ ἀο- 
ουὐγδίαβ δ νοῦβῖι8 τ 5ροη- 
ἀεγοῖ. Αἱ πᾶποὸ ααϊὰ 11πὰ 
διῖ, αυοά ϑολοϊαβέε5 “ἔγε- 
δίορλατπιοπν ἀϊοιϊδ ἐπεφέρειν, 
γ]άμπο Ἰαίει: δπ6. ἄπθῖο ᾿ἰὰ 
Ἰοοὰ5 οὐγαΐ οοΠΙΡΟΠΟμ 18, 
«ιοιηδάιποάιιπ τϑργϑθβομία- 
ΨἹ 7581. 

45 Ἔν τοῖς Σφηξὶ] Ν'΄. 58. 
ὉΌῚ νογϑαπι παι ,ϑολολία- 
δίθ5. ῬΟΥ 80. 8οΪτι βροοίαντ, 
ου]α5 [αἀῆλο δἰγποίΐπσα ΟΕ ΠῚ 

γΟΧΊπιΟ οορυ]!απάα: Ἥκμἢν 
γὰρ οὐκ ἔσ᾽ οὐδὲ κάρυ᾽ ἐκ φορ- 
(εἶδος Δούλω διωῤῥιπτοῦντε τοῖς 

ϑεωμιένοι. Νοίαιϊ Ἐπαγγαΐοῦ 
νοίιιϑ: ὡς τῶν ἄλλων ποιητῶν 

διὰ ψυχρότητα ποιήσεως δι 6βο- 

λοῦ παρύων ὑποσελλοιμιένων τὴν 

κοικέσν τοῦ δρώμεατος. ΟΥΤΩΣ 

101 δὴ ὀβολοῦ: απἰὰ τη Ἰιοσ 
ποβίγο βοῆοῦο, δι τὸν αὐτῶν 
ὀβολόν: Ζ7͵ον. Ολνϊδέδαπειδ δα. 
ψεθρᾶ5 4 βου ρδιΐ, 2 ο8-- 
ἐα αἰΐο5 διιρρεἝίαςξέ (οηπιζοιε5, 
φιεὲ εἰζοδοίαγεότιδ. πιτεολώτε5 γώ-- 
ὀμίαγπσν δαγηὶ 7γὶρταϊζέα-- 
ἕεην οὐ τδέξιετν, ἱοροόαχιέ, ἴα-- 
ΟἾἶτπ8. δὲ οριπιοπομι 6]}1|8. δ-' 
Ἰαππαίοπι8 Οὐογαν], ἀπᾶπι΄ 
0 Δι χη} 10 ϑολοῤίαδέαε 5πι-- 

ΟἸΓΙΡῚ ΡΌΒ556 οομϑποχιί: 411811-- 

4πᾶπὶ ἀϊΟΡΌΪγ 68. 1186 Ὡοθ8 
μ1 81} αἀιποάτππι δὰ γθπὶ [4-- 
οἰαμνί. Ἐρο γοπησεπάμπι 8Υ- 
Ὀιγοῦ, διὼ βόλου καρύων, 
δραγδίδϑ, 6], ἡαοξί5 πιεοίδιιδ ; 
μἴϊο δαΐθηι διὸὺ τὸν αὐτῶν βό- 

λον. πὶ τοζοναίην δὰ τὰ κα- 
ταχύσματα, θ᾽ ΓΘ απ ὈΓΘ6- 
οοάφη 18. 50 0}}} νοοϑηῖ: ἢΪ581 
Ῥ᾽ ηϊτϑ νιάθαϊαν, δια τὸν κα- 
φύων β βύλον. Βύλος οϑἱ 7ωοίιι5, 

νοὶ δικτύου, κύβων βόλως" 

Ῥουζαβϑ185. αἰγοθ]αιι6.,, Π16. ΠΟΙ 
ἱπνἴο, ἀεβιάογοὶ δ] 1415 νὸ- 
σα] αι 5116 11π|5 βολήν. ῬΤΟ- 
Ῥίευοα νόσοὸ ἰὩν δ {0 π68 ἰ5185 
ΒΡδΥ θυ. πο οὐ διρὲ τῶν 
χορηγῶν γώεσαι ταλομπι, απο 
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, . « λ .- « Ἁ 

Γυ. Εὖ πάνυ λέγεις᾽ ὡς δὲ Ξένικος οὑτοσὶ 

2ὅρ 
Ι 

90ο 
᾽ Ύ «ς ς γι Ν Η ΄ 

Ανίςωϑ᾽, ὡς ὡρπασόμενος τὰς ἰσχώϑθος. 

ἐκ Φορμκίδος. φαίνεταε κι ἔντοι τὸ τοιοῦτον οὐ ιοὶ τῶν χορηγῶν γί- 

νεσϑαι, αλλὸὰ δὲ 

ἐπισημαίνεται. 

αὐτῶν τῶν διδασκαλων, ὡς καὶ ἜἘρατουϑένης 

κεν ἊΝ « 
8οο Ὥς δ΄ Ξένικος. Ουτος πένης ἦν, καὶ κωμῳδεῖται», ὡς 

ν.8οο. Ὡς δὲ Ξένικος] Ηππο- 
οο Ἰοσπλ ἀπ δοιὰ αὰ6- 
ἄδ οοηΐαι"δΥ, ΙΠΙΠΔΠ1Ὸ 
ἀπθι απ θοὸν. ΜΘ. Ασα ηα, 
Δεξένεκος, ἰάψιιο, νοόγιμ Ρα- 
ἰαὶ Αἰμδίογδ: ΘΟ ΠλΜ] 11 Πὰ 
δι Ο. 10. «ιαπαάπαπι 100] 
180 15. δἰαι]ἀ εοαἰρα 110. Δ. 11 
ντἀἰδαΐι δἰ] Δ 0 51556 1 510 ΘΠῚΠ 
βου! ρίιμη ῬΥΔΟΙοσι : ὡς (ὅτι) 
δὲ ξίῥικος οὑτοσὶ" ποῖίαϊαν 511-- 

ῬΓ8, 5 αὐἰϊοιϊαθ δ,,, ὩΣ ,51} ὁ 
ξινικος" αἰιοά ἃ οογγαρία [6- 
οἰϊοηο Ῥυοϊοοίπιη, 4118 Πὺπ 
δι] γα νου ίεραὶ ἸππρῚ ἄοθεγο 
Δεξίϑικος. ϑοιο]αϑίοβ απ 
Φουα βϑοιῖιθ, Ομ ροΥ ἐμ 

μαΡου θη 18, 81 νοϑίθι 8. οο- 
τποοάδθ ἰοοα, τη. 4ΆΙ 115. πο 
ποχο νυ οθαίαν, δαμτιο οχ- 
ἰαγοπῖ: οὐ  ἀθυ μι ἰδ 6 ΟἸ11 
(ποαῖιθ Δεξένεκος 6 Ρ15856; 181 
ῬΓΟΡΡΙ ΨἼΡῚ ΠΟΘ Ξ ἕνεκος 
πὰ ποπάαλ ἱπποίμϊ!. 886-- 
ΘΟ 58: 1ηι18. Δ εγιέοίτι5. ῬΊΔΟΟΥΘ 
5101 ἰαϑίϑίτιν. Δεξένεκος, πιοχ 
ἰδαιθη, 4118 50  Ὀτ' 1168 ατ|80- 
ἄλμι ἴῃ ὡς ἀνέξαϑ᾽, ὡς ἄρπα- 
σόμενος Α11} 68 ἐν μας οἵ- 
Τοπάοθαι, ἀπρ]ίσοια. δά τα: 
σοΠ] οἴ πΓδ1, πιηδμι, Εὖ πάνυ 
λέγεις" ὁ δὲ Ξένοικος οὑτοσί" 
ΕἸ ΟΣ ψμαθ 7ογέαϑδο οπι-- 
γιῖτε)7ν, 1.67 58:77 διέ, 

λέγεις" ὄχλος δὲ ξενικὸς οὑτοσί 
Εὖ πάνν 

εἴο. 4ποά οἱ αιηβὶ πσθῃ!0818-- 
δῖπιθ. οορι[αἰμ 6886. ΠιΠ]18 
ἀπ δον, Ἰαμηθη ΝΙΡῚ ΒΜ 
ἀπθιζαιο πὸ ἀπονΐ, αἱ ἀϊ- 
ἸΙσομῖ 5 ᾿μνοβίιθανοιαη, 818 
«απῷ4 αἰμὰ, οἱ [Ὀγῖθ χτηᾶ 915 
«(ἰροβίζιι.,. ΠΝ ΟΙΗΔῚ ΡΟϑϑοῖ, 
Ῥυϊαιιη αὐΐάθ Ὡ}1}}1 βεάοῦ, 
ΘΟΥῚΙ ΠΟΙ Π1185, ἀπο Οὐηιΐ-- ἡ 
ο8 Ἰιααὶ, τα} ΠΟΠΊΘΗ : 
αἴθ. ἀθὸ ΠΡ 68. ἃ 80} 1ρΡ 1185 
1}Ρ 018 Δεξίνεκον ἀσοιρίο, 1936- 
1π46. ποῖ νου, αμοσπιοίο 
οοπδίβίαϊ, δ Ομ ΟΣ ρο5- 

δἰἴ, ὡς ἀνέξατο, 4ιοί, 88Π6, 
μ6 Ἰπἀϊοθ., νἱκ Οτσδθϑοιηλ 
οδῖ: δϑηΐοπία ροβίαϊαι, 9) 6ὲ- 
χιπίοααλ Ἰσί π 806 νᾶμα 46- 
σαρίαπλ ἔπιιϑίσα ΒΌΡΥΘΧ15386, 

πὶ Βραυσοπ 88. δχ οὐηδιοῖι- 
ἄπο. γσομααονπὰ. ΡοοίανιιηΣ 
ΘΑ 1085. ἀΠ]ρογοῖ, Γομ αθδπ 
ἰσίζαν, Εὖ πώνν' λέγεις" ἄλλως, 
Δεξένεκος οὑτοσὶ ᾿Ανξαϑ'᾽, ὡς 
“ρπασόμεξνος τοὺς ἐσχάδας" 4Πη8 -- 

Ῥαοβδίωβ. αιαγ δα. 5661. οοηνε- 
πῖι: ἄλλως ἀιιϊθαλ, 14 εϑῖ, 
μάτην» αποά ροαθθη8. “4γ}- 
δίορδανγν. ττοο. ἰθπιι. ν. 11. 
Ῥαο. τα. Ανιρ. ν. 4, νἱάθ 
ϑολοῖ. οἵ Ο᾽, Α, 7) ξογηε αα 
ΤΠ ἠμογαϊα: Ρ. 2θ0. ᾿. 28. 

Ἰϊοααϊη, ΘοΥπὶ δϑϑϑΐ ΠΙΆ 

ὈΠΙΠῸ8. διιαλὶὰ5 ΡοΘίϊ5. 1ΔΡ08- 
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Χοροῦ. 

Αστῦϑ8 ΟΥΛΆΤΙ, 5ΟΕΈΝΑ ΡΒΙ͂ΜΑ. 

΄ ᾿ 
Τρέμετροι Ἰαμβικοί. 

Ἔ ς «ἂν 7, Ν ες ΤΡ γ.5 Ε ’, 
Καρ. Ὡς ἡδὺ σραττειν. ὦ γύρες; ΞΞ εὐδαιμόνως, 

τὰ ὄψα 40. ὡρπάζων, καὶ λέχνος. τινὲς ἐπ κοιὶ ς«ρατηγόν ᾧασιν 
αὐτόν. 

802 Ὡς ἡδὺ πράττειν, ὦ ἶνδοε ες.] Εὔσϑεσις συτηματικῆς πε- 

φιόδου, ἐκ σέχων δ μοΐων χβ. ὧν τελευταῖος, ᾿ 

2) ΩΝ 
Ἐνδὸν μένειν ἢν" 

ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος. 

ὃ 

ϑύσας ὃ Χρεμύλος ἐξέλϑοι" 

802. Ὡς ἡδὺ πράττει} 

Δίαν γλυκὺ εὐτυχεῖν. δηδὲν] 
σιρᾶγμα. ᾿Εξενεγκόνϑ᾽ οἶκοϑεν) 
δαπανήσαντα.. ἐκβαλόντο ἐπ τῆς 

οἰκίας. Ὁ. 1.00. Πράγμα, αὐοὰ 
84 δχρ]]οαμπάμπη). μηδὲν ΡαΥ τη] 
σοπίευι, ῬΟΥΓ ΟΥΤΟσθ [0 
ἀο!αίπηι ΔΥΡ ΓΟ ΟΧ 581|06- 
ΨΊΟΥ5 νεΥδς. ᾿ηἰουρυοίοιο- 
π6, λέιν γλυκὺ πράγμα εὐτυ- 
χεῖν. (ὐμιίοιια τάδ δα ος 
ν. 8ὃοθδ. εἰ ϑολοίίαδίθα, ἡδὺ 
τι ἐς) πράγμα οἷο. 

Ἰαυ απ 4τ|6 οἰου 8 ΡΥΔΕΡΟΓΙΟ: 
Ἰηϑισηὶβδ θὰ ἀδ τὰ Ἰοοιβ 4:-- 
ἐϊρλοηεδδ περὶ Χορ. Ῥ. 142. 
νῷ, 
40 Ἃρπαφζων  ἈΔ5ονρίπηι 

μαρεὶ Ο. 1) Ὁ. διαβάλλει τοῦ- 
τον ὡς ὥρπαγον" ἴον πὰ ΤΘΟΟη- 
ἰϊον 5 Οὐδοοϊβέηϊ τὸ ὥρπαγα. 
4 Τῷ δικαίῳ) ας 4 τὸ 

ἀϊοοπάμ) οὐδ δὰ ν. 826, 

1 για ίτοῦ,, 

. 

ἔδακνε γὰρ τὸ βλέφαρχ μου. 

Ἐχρῆν καντοῖϑια μετὰ τὴν περίοδον 

τοῦ παρόντος συσήμιατος ποκευιάτιύν τι Δ εῖνοιι χοροῦ. ἄχρις ὧν 
. 

δὲ ἐν ον εἶνε τὸν καιρὸν λογισα- 

ΤΠ) σνοίτπιδίιβ ἀπ θην Ἔχ θη} ]α-- 
Ψ1}) 8. Τα] ΠΠὶ αδὲ, απο πιᾶΥ- 
γΤαί Βομο δι ε8᾽, 11 118 ροϑβὲ 
Π ποῖα. μ)118 ΡΟΥΘ βέαϊια, 
Ομπνοπιν σα ᾿πποὸ} οἾὶ ΔΠΙ 
ΟΠ] ο ποηίθηι: 101π6Ὸ 151ΓΠΡ 
Αοίὰβ. ἀγ 1] 8οθπᾶθ ρμχ1- 
πιᾶθ, Ργοιῖΐ δογέμδ οοπο6- 
ἀϊὰ85. ΑΥ̓ΙΒΙΟΡ 6885. αἰν 51, 
ῬΥΓΟΧΙΠΙΘ. ΟΟΠΠΘ χα ἔπι, 4π86 
πα παροΐίαν ὅοομα απαγία 
εἴ ααϊηΐα, Ἰη ο1 Π1606118 ΡΤΟΓ- 
8118. ΟΙΏ158515.7 81) ΡΟΓ 5. (τὰ 5 
50θηα5 Π᾽ἀ4. βοοιιά δ εἰ 161- 
[14ΠπΔ| 1ΠΒΟΡΊ θη, πίγδοσιιο 

ἀοιηππι Ροϑί ααϊηΐαπι ΔΠ}1-- 
4118. ἴῃ ΠΟΘΙ 18. {που ηΐ 
βεοπίαο ἡ Νοάπ8 δϑὲ ρᾶπ|ο 

4ὶ 5116 ΡΥΙΠΙΣ 
βοοῃπάϊατιο ῬΊΆΑῚ ἀἸΒΟΥΊΠ.1Π6 
οοηβίιπο δοῖνι ποααιί; δᾶ 
ἀς τ 4Π}01 ἀαία οροχὰ ἀ1|1-- 
δομί 18 ΘΧΡΟΠΘΠ,18. 

48 Στρατείας] Στρατιας διεΐ- 
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Καὶ ταῦτα μηδὲν ἐξενεγκόντ᾽ οἴκοθεν, 
2 ΡΞ » ᾿ Ἴ 

Ἡμῖν γα ἀγαθῶν σωρος εἰς τὴν οἰκίαν 
ω " ΥΥ ) ΟῚ 2 

Ἐπσεισπέπαικεν οὐδὲν ἠδικηκόσιν. 805 
͵ 

"ἷ » ϑ8 νι .« ᾿ , ’ (. 

μενος», ὧςτε ϑῦσαι κυτὸν, ἐν Ὅσῳ τοὺς λύγους τουτοῦς ο Καρίων 
, δου νον Ἂν ς ᾿ ἐ-- 

διέξεισιν, ἐξάγει εὐθύς αὐτὸν συντυχεῖν, ὡς μέν τινές,. 4.7 τῷ δὴ. 
ΕἸΜΗΙ ἢ ῃ Φ κῸ ἢ πμηδμο) ἄμιοιν δι, Τχδὴι » 

καί" ἄτοπον γὰρ εἶναί φασιν. παὶ ἀπρεπὲς ἀγαθὸν ἄνδρα, καὶ 
ς ἼΑ ι , ᾿ ς εὐ »“᾿ με - Ὁ 

δίκαιον ομἐελεῖν μετα δούλου" ὡς δ΄ ἐν τοῖς παλαιοῖς τῶν ἄντι- 

γράφων εὕρηται, τῇ γραΐ. 

-Ὁ μ ᾽ 

802 Ὡς ήδνυ.] Ἣδϑυ τὸ εὐτυχεῖν, καὶ μάλιστα δίχα, ἀναλῳ- 
᾿ ΄ 

ματων γινοκκενον. 

Ὑ ΓῚ ς -Ὡ -Ὡ 

805 Ἢδικηπόσιν. Παΐῤζῶν σοῦτό φησιν, ὡς τῶν πολλων, μα- 
-Ὡ- 2 3 

λιςα τῶν Αϑηνάίων, ἐξ ἀδριίας 
τὴ δ9 , , 

Το ὁὲ ἐπεισπέπαξ- 
΄ 

πλουτουντῶν, 
, μι» γ- , 2 7 

κεν, εἰσεπήδησεν, εἰσῆλϑε κυρέως δὲ. ἐπὶ 4 φρατείας πολεμίων " 
Π ᾽ 5 5... ΄ 

διὸ παίζων ἐπήνεγπεν., οὐδὲν ηδικηπκόσιν. 

γ. 805 Ἐπεισπέπαικεν) 80- 

Ἰδπλ οὐσόχο ὦ, 1). Ἔπισ- 
πέπεκεν] ἐπεισῆλϑεν" α΄ἀε ἰα- 

ΤῈ 50 αβραο μεθα πηδ0 πλᾶ-- 
τ85 οδάοιη 1ΠΡρΟβι1). Οἰιοὰ 
ἴῃ “Προδίοἶϊο 510 βου αν 
ῬΓΟνεΥ θη], Μυκωνέων δίκην 

ἐπεισπέπεκεν εἰς τὰ συμπόσια, 
οὐδ αἰλι8. μαρεὶ ϑμέίας Ἔ- 
πεισπέπαικεν. 146} ἰο5. ]- 
108 (Οὐγηΐζοὶ ΨΟΥϑτι5. 5116 π86- 

νὸ ΡῬυοίμ! 1η ᾿Ἐπεισπέπαιςεν, 
ΤΩΘΠΊΟΥ ΤΟΥ εἰ οτάϊπο ἰθγρὰ- 
ἱο Ἴ7λοηι. “αρ. ἴῃ Παίω. 
Οὐδ μν18 ἴῃ Ζιοίατιὶ ϑγιι-- 
Ῥοβ8. Ρ. 850. ἢ. οτιηοὶ5. ΕΜ 4. 
ἘΠΡΥῚ βουϊρίϊ οομβοηίαδ, ἐ- 

᾿Αλκιδα- 

μας ἄκλητος, φδῆϊια Ἰθοῖϊο 
Ῥοβδὶὶ ἀοίομαι, “5εγιοίορτίτ, 
μΙΒῚ]Οπλΐητι8. εἰ ἰδπάο, εἰ 56- 
πον, 4π|, ΠΙΧαβ πος 1ρ50 
“Τνἱδίορἠαμῖδ Ἰοσο, ἐπεισέπαι- 
σεν γοάἀάεπαάμηϊι 6556 ἰαίαις 
84. Αοίρλτοι, 1{1{, Ῥ. Δοξ, 

, ς γ΄ ᾿ 

πεισέπεσεν ὁ ἷζυνικὸς 

Ῥομάτι5 αὐ. ε1π|6 βοηΐίεῃς 
ἰϊαθ, αιοά τ᾿ποὐο οοϊπη6-. 
ΤλΟΧΑΥ], ἀἸοίτιτ 11] 11108. τ|51|7-- 
Ῥαϊαμη, (ἰ πον Μγοομῖο- 
ΤΠ ἢ σοηνινα Ἰηγοοϑί! ἰγ- 
τυ ρεθδηῖ: νὰ. “ὍἜέλεπ. 1. 
Ῥ. 7. Ε΄. 1)6 οὸ βεπϑῦθ ἀϊ- 
οαλ Ῥ]ΘΏΉΤ 5. 16. Αὐμποίδι!οηῖ-- 
Ῥῃ5: ΠΗΠΟ. 501π|πὶ ἰαΡ ΘΟ. ] 8], 
αἱ αιδὸ ΥἼΡο5. Εν πάτο. Πδ0--΄ 
ἴδσπιι8 Εἰσὶ, Πεεγολίο ἀ6-' 
τάδτη : “ττι ΘΠ] πὶ τϑῦίε 46- 
ἀον Εἰσπεπαικότες, εἰσπεπῆ- 
δηκότες, ἱπάδ πὸπ ΟΠ αἰ 

ΘΠΒΙΟΙΓΌΓ, 15119, Προεισπεπταεκό- 

τες, προεισελϑόντες, τι βᾷπᾷ 

δἰηΐ, Πἴουα 6558 ἀοίγαϊεπ- 
τ ἄδηι. 

εἰαδ: ἀποά ππδρὶβῖρσοβο : 4110- 
41 φοίϊτι5 βου ρϑίββεὶ ὠκὸ 
ς«ρατειίές, Νοβοὶᾶβ, πίγπαμν ἔπ- 
ΟΥΤν ΔΡ]ΘΧα5. 27. διορλαχιϑ 
ΖἜς Δ συ π᾿, ΠΡ αι: 
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Οὕτω τὸ πλουτεῖν ἐσιν ἡδὺ πρᾶγμα. τι. 

8οῦ Οὕτω τὸ πλουτεῖν ἐσὶιν ἡδὺ.) ᾿Αϑιανόητος ὃ ἔχμβος" 49 ἢ 
ν᾿ μν»"-.- 

προς τὰ ἀνὼς 

Ἁ [ὦ 

Καὶ ταῦτα μηδὲν ἐξενεγκόντ᾽ οἵκοϑεν" 

«, 4 ΚἿΝ “ν Ὁ ᾿ Ξὰ 
οὕτω γὰρ ηὸν τι ἔσει πραγμα τὸ πλουτεῖν. 

ν. 8οῦ. Οὕτω εἷο. [ἀπι- 
Βυ5, παι ϑολοἠϊαδίες, ὦ- 
διανόητος" ποὸη ἀαϊάσηιν μ]8 6 
ΒΟη51 ΘΑΥΘΠ5: Π4Ππ|(ἰ ΘΠἿπ| εϑὲ 
μος νεῦβιι δά 1π|6]}Πσο πάτι πὶ 
ἜΧΡΘ τη πι5 ὁ 5ε4 46 οὐ 86- 
το ἰοίτπι5. οὐδ ομ5. ὅπ οοὴ- 
οοχάϊδηι γϑάϊοι ποαπθαῖ, Ρὰ- 
γα ἰουίο Οταϊηπιδίῖοὶ δ81π- 
οἰογιἰαΐθ ΠΙΟνΟΓ ΕΠ, ΗΒ] 
γιϑσηὶ 2βεημίἐριλ ἡπατοϊατ δο- 
φοεἀογεῖ, δ] οπ ἀπ πλ 6556 θη - 
56.115, 4τ1ὰ ὠη ρογταηι ρα-- 
γεγεέλοδίιν 7αοῖί, οἱ ΟἿ} 7): 677» 

δεπίεγιέΐαην δε απιπαί. Νεο- 
ατπ|6 πῇΠοϊϑιμι, ἴῃ απι8 ΠΟΘ ΠΠ1Π-- 
4τς ραᾶτγίθι βου ίαναμ ν]-- 
βάγθηι νογίαβ, πᾶθὸ νουὰ ν]- 

ἀἰογὶ. Οὐὰ 51 ἴδιοι 18 16- 
ὩΪ᾿ππΐαί!οπ6 ΘΟΠ ΟΥΤῚ Ρ05- 
δἱἵ, πἰ Ἰοσσπι οοπιηοάς ἐπ6- 
αἰὰν 7 πἰ8}}] εὐὶξ, ΟΡΙΠΟΥ, 
ηποά’ φπδηΐπηνν8 γἱϑίάο οχ- 
δεΐουὶ αἰϑρ᾽]οθαῖ, ἀππιποάο 
γοῆησαβ: Ὄντως τὸ πλουτεῖν 

ἐσιν ἡδὺ πράγμα τι. .118ὲ. ὁπῖπι- 
Ψεγοὸ εἰ ϊζέεην 6586 5116 ὁο1- 
ἐγονεγοία γ886 7ιιοιοίϊδϑίηνα. 
ΡῬιας σαπάϊο ἰΐογαια ἱπου]οαὶ 
Οαγίομ, αποά 741 1μ1110 α1-- 
σΟΥῈ ἱποορεγαῖ ν. 802. εἴ, πὸ 
56 4υϊοαιαπι ἀρ βιχ] Ε1Χ1886 
45 ρηΐδθῖ, ᾿ΟΧ ΘΠΠΠΊΟΤΡΘ 

"αἀστεάτηίυν, αἀααπία 6Χ ρο8- 
βϑϑδίομπο αἀινιᾶγπὶ δ τοῖη 

ξανθὰ οομμπηοἊ84 χα θ- 

ἀοηΐ. Ὄντως δῃπΐίδοηι “Ζ;,15{ο-- 
λαμ ξαι15 τιδ᾽ταίτιπὶ ν. “806. 

289. 961. αδῖη 8806. γοιὸ 
οα]ρὰ ΠΥ ΘΥΊΟΥΤ αΣ ] ΘΥ ΤΕ 11 

οὕτω γε] οὕτως Ἀ] ΤΙ 5 χα 
ΘΙ 115. οοεμει ροϑδοῖ; πιπῸ 
ται 0160, 1Π ῖνι Ῥαι- 
ἴ: δὰ Ῥίμ!ρΡ. Βρ. ΜΙ, 17. 
Ρτο οὕτω περιπατοῦντος, ἰφ5ῖ8 

έξα, ΟἸατοιηοπίαμιιι εἴ 8-- 
Τὰ Οὐὐϊοει ἘΧΒΙΏΘΓ 6 ὄντως " 
απ} να ΔΙΌ 6} Π6Β010 400 

Ῥαοῖο ἡ ημίϊι5. Οιη!δι:ῖ, Ῥοτ- 

γ0 οἀρπΐ Πι} 5. ΨΟΥΒΙΟΙ ἢ 1η- 
βισηῖνιι Οὐ. 1} Ὁ. ρτδοποίδίο 
Γνώμιη " ἰιμη Τὸ πλουτεῖν] ἤγουν 
ὃ πλοῦτος. Ἡδὺ]) εὐφραντόν. 

Ο. ατιαπμάο. ἐπεισπέπαικεν 1Πη- 
ἰεσργείαίτιν, δγγιριέ, εἰ φιία-- 
δὲ 10 γ85τογιοηι ἤδοῦέ ἔτι ἀφοίοϑ 
γιοδίγαβ: ϑεοφιιηο 805. πιΐ 
α δοίίο πιοίαρλογαηι 6556. μιώ-: 
ἐαπέ: ϑιϊάίαπι οουὶθ, ἃ ὅτι, 
μηϊηῖι5 δαἀϊεηίς Ἰεοΐο, ἀδοϊρὲ 
886 {π|| ράᾶββιιβ, αππηι 1118 
Οἰαγ 15 πιαηάαγοῖ, 1ἢ πιδηῖ-΄ 
Ρυ8 Ππαραϊῖ: β80841: οπίιῃ: 
αριαῖ εμπιαίοης, (Δ ιδίορλα-- 
716)7.) ἐπεισπέπαικεν εἰς το συμι- 
πόσια. Αἰφαϊὶ ππβατᾶπι ΠΟ 
πη αριδέορἤαηθ γὙϑρευϊοίαν : 
βοά ιϑιεδάας, γροβίψιδηι Οο- 
χηΐϊοὶ νεῦμα Ρροβαεσαῖ, οομ]- 
παοῖβ δ] οοὐ 1|αππὰ Ὁ ΜΎΘΟΙΤ15 
Ῥαχοοιηΐάπι: καὶ αὖϑις" Μυ- 



τ΄ 

-»εταῦς- 

γ “-ἰ΄..-π-ος τ τὰς 

εἰρη Ζῖι8., 
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Ἡ μὲν σιπύη μεφή ᾿ς’ λευκῶν ἀλφίτων" 

807 Ἢ μὲν σιπύη.] Ἔκ τῆς τῶν ἀναγκαίων εὐπορίας ἤρξατο. 
δο Σ,πύη δὲ ἡ ἀρτοϑήκη. ταῦτα δὲ ἐξ Ἰνάχου Σοφοκλέους, ὅτε, 

τοῦ Δεὸς εἰτελϑόντος, πάντα μετὰ ἀγαθῶν ἐγένετο. προέχει δὲ 
τὸ λευκὰ τῶν ἀλφίτων. 

ν. 807 Σ᾿ πύη] Ἥ ἀρτοϑήπη. 

᾿Αλφέσων] σεμεδαλίων. Ὁ. 1). 

{0 σιπύην {Πι5ἰπάγοῖ, πο 
Ἰοοαι ““7}.»2οἐορλαγῖς δάτζι]ο- 
γαῦν ΖΖ. δέερλαμ. ᾿μα. 'ΓΠ 68. 
Ι,. αν. σωπηρονπι. αὐ Δοί( ΧΝ, 
τι. 0. 76:75. 1(εοῖ. Αἰ. 
ΤΥ ἸΌΣ 

κονίων δίκην ἐπεισπέπαικεν εἰς 

τὰ συμπόσια. δι νογῸ 1η1]- 
παι ἀροδί, αἱ αὖϑες ἀρια 1]- 
Τὰ ΓΙΟΧΙΘΟσΓΡ ἢ ΒΕΙΡΟΙ 
διιπἄθι, ̓  41 πιοίο 1ποναΐ 

δαἀκἀιοίι5, βουιρίου μι 1π41- 
“οἱ. 

49 Ἢ πρὸς τὼ ἄνω] 801ο- 
Ἰῖο ποσοθ [411 τοάο ἄϊδί1η- 
οἴπη Ἰοριαν ἴῃ Βαά. Α. οἱ 
Ἐ]. Οὕτω τὸ πλουτεῖν σιν 6. 

οὐδιανόητος ὁ 0 ἦα μιβος. 7 πρὸς τὸ 

Καὶ ταῦτα μηδὲν ἐξενεγ- 
κόντα οἴκοϑεν, οὕτω γὸρ ἡδὺ τι 
ἐςσὶ πράγμα τὸ πλουτεῖν. Οο- 

πηοηΐοια ϑολοζίαδέαο 
ὨΟΘῺ ΡΟΥΒΡΙΟΙθ 5, 4πππηὶ ψ8Γ- 
Ρα τορευϊνεῖ ν. 8οῦ. πῖμπο 
ἂν τ158 η} Ράγίθμι 60 ἰγδηβίτι-- 

1:1, βιυδηηαιιθ, αἱ ἀΥΡΙγαθα- 
ἴυγ, 10. 96 ἀθῃ γχονοσαν. 
ΝΙ 15 θα) Ἱποοπϑιεγαΐε 86- 
Οὐ διηΐ Ζογίμ5 εἰ ἈΑἰμϑίοθ-- 
725: 8510 ΘΠ ΟΠΠΏΔΠΟ, πί 
ὯῸ5 ἰδοϊμηι8, δγδῃΐ σοῃ]αη- 
σαθάα, Οὐυἱὰ νομοῦ δηΐ!- 
415 Επαγγαΐῖου, δηϊθλπηι δ(-- 

ἄνω. 

ἰοπάθηι πο οδῖ οΡϑοθΓαπι: 
Ζαηεύμς., ᾿παθ1, ὦ ρῥγοχέπειδδ 
αἰδοίου. οοὐπηνοίεην ἐηυέεζέε-: 

οέωπυ ποῦν ἡαύει: από γε78- 
γοπαίμς οοέ πο ἐδα διε ρορονα, 

Καὶ ταῦτο εἰς. ἱπαοφιιο ἀγοε8-- 
δοπαία ὁ7μ5 εἐχρέίϊοαξίο; παὴν 
δῖο εἰθηυτέ)γν,, δὲ πιρίζοβ διι)γχοτ- 

{π5 “ογ, πἰλὲ οὐξογγὶ οηνο 

δι Ἰιδοεδδο, δία 6 οδέ τῷ 0- 

μμέείᾳς δοιϊγιίην γΈΡ δῆ. 60-- 
ία τεγοσγὲ: ΗΪ81 ἰἀπλθῃ δ 60 
πο Ἃἢ πὸ, 864. ἃ ἀπορὰ8 
Ογαμπηδί]ο 15, απο μοί 
ογθάο, {που ϊηΐ ρυοΐεοία, αιιο-- 
ΤῸΠῚ ΡΥΓΊΟΥ ψογδη ἀαιημπᾶ-- 
νι, 418 οποάαγε {ἔπι οο- 
ηδίπ8: διὰ απο ὟΣ 5861-- 
Ὠ]15. ΟΡΙ αἰ πα}, τοἶχεῖ556 δ. }10:- 
ἐϊαϑίον ἄρα ἐοοο. νϑγδιοιείιηι 
ἐῤέπετν δΐη6 δ61)81} 6556, (ο,ὺ-- 
πιοοίϊπεδ ατεέθην οοἰϊοσαγὲ μο58-- 
88 μοδέ “ἰοίτι5. Δι)ζι5 τεῦ ϑιίεην 

δϑομπείμεσι, ποθ ά τι τα μὶ 11-- 
4ποῖ. ΕἸονΘμ Ὧ1 ἀποαὰθ οι 
δοοιδοη αι" ΨΘΥΡΟΤι ΠΏ ρ65581- 
6 ἰπΠΧΔΙΟΥ, οδιιδϑἃ ΠΟΙ͂ 
δβϑί: πδθὸ δῖ ΕαΙο, 84110-- 
41 ποὸρ Πα οΙ158ϊπηἃ, ΡΥ Υ 8115 
16. [ἰἴοτὰ αυτάθμι πιπϊαΐα οἱπλ 
ΑἸά. ρυϊμοῖὶρθ οὐμϑρβι ναί, 

50 Σιπύη] διιζείαϑ., ἰαυηοίϑὶ 
ΑΤΊΒΟΡ δ η15 πππς ΨΘΓΒΕΠΙ 
Ῥοπαΐ, δὰ ἀεδβουιρβὶῖ, 4086 
« ϑολοζιαδίθ Ῥυοϊεσυιΐατ δά 
Ἕᾳι. ν. 120. Σιτούνης 101 

5 
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ε » » Ῥω ΕΥ . Οἱ δ᾽ ὠμῴφορῇς οἴνου μέλανος ἀνϑοσμίου 

808 Μέλανος ὠνθοσμεέον. ἢ Μέλανος, ἐρυϑροῦ. δι 
δος" 

νυν. 808 ᾿Λμφορῇ-} ᾽ἊἌμφο- 
ρεῖς) τὸ μαγαρικώ (ὐ. 1) Ὁ. [ὰ 
6] 501 ΡΟ Ρα θ115. ΣΘΠΈΙ-- 
πᾶΠὶ Ψψαίου 5 Ἰαὐῤεϑτν ἥν, [οχ-- 
Π]Δ 1, 410 5πη} δη ΠΟΥ ΕΒ 
ΠΡΡῚ, οο Πάδ]ῖπι5 ορβεννδηΐ ; 
νἱχ ἰδοη 118 σομϑίϑῃίοι, 
τῷ 0 ́ δα παπήαδη) ἀοΠ] δοίαπὲ, 
4υοά εχ Ἅλμεγ αἠεϊέε Οοαϊοῖ-- 
μὰ5 εϑὲ τηδηϊεβίπιη. ἢ4Ρ6- 
ττι5 «“γέοίορμαίθ ἴαθτι]85, 
αἸΐουδῦ ᾿ηϑουιρίαδηι Ἱππεῖς, 
αἰΐουδηι ᾿Αχωρνῇς, 46 4τιὸ χχ0- 
παϊὶ εἴϊαπι ἢ. ϑέερήαπ. 1 
7110. ἀθὸ 14]. γ. ιὖὅ. ὅο. 
ΠΟΙ 8}181, ΟΡΊΠΟΥ,, ΟΡ οδι- 
581, 8] ατιοα ΥΑΥΟΥΕ τιϑῖι 
1 νὸχ ᾿Αχαρνῇῆς [Δ011188, 
τ6 νἱοϊαγεαΐαν, δρϑίεγσαι 11- 
ῬΓΑΥΙΟΒ,, ἡτιαπι. “αὶ ὍΠΙΠΙτΙ 
π σΔ] 8 Π}15 δίψα οὐ 41011- 
ἀϊα νουβαρβαμίην, “Ἱππεῖς" 1ῃ 
1ρ884 ἰάπιθ οομηοθάϊα ἑἕππῆς 
ῬΙὰ5 πᾶ νἱοα ΓΘΡΕΥΊ68. γε- 
Τα], 6411 ῬΓΟΡΙα5. δοΐδαίθῃι 

ποϑβίσγϑηι ΠΊ8 πὰ ἀΕβουρὶ δπηΐ 
1ῦγι, ῥυϊβοαῖμ 111απὶ ἴον Ί}1- 
ΠδΊΊΟΠμἶ5 Αἰοαο σοηϑιιοίπα]-- 
μ6Πὶ ΡΓΟΥδα8 Ποοοϊζαοϊπηΐ. 
519 ποβίϑυ. 116 Οοάεχ, χποά 
εν πᾳ ΝΕῸΡ. ν. 1205. ἀμε- 
Φορῇς γενασ μένοι, ΠΟΙ ΒΡΟΙΙΒ 

80 ψαῖϊο. οἷατδ Ῥγαθίογί, μι- 
Φορεῖς (τὰ μαγωρεκο) νενησμέ- 

- νοι" (πεπληρωμένοι) σα 41|1- 

Βιι5. ϑιεέωαβ ἴῃ ᾿Αμιφορεῖς οἵ 
Νενημοένην, ταῦ πηοπλίπι ἃ Λ- 

δίε70, ΟΟΠδριγαῖ; 864 δοὸ 46 
Ἰοοο 4186 ροίϊεγδαηΐ οὔϑβϑυνᾶ- 

Ὅκμη- 

ΤΙ, πῖηὺ ῬΓΟΓΕΥΤΟ ἰοΠῚΡῚΒ 
ΠῸΠ εδἰ. ΑΓ μαγαρικοὸ, α86 
Ῥυδθροί Ιμΐογργο 19) Ογν1- 
Ἰϊδμ 5, Β1611π|5, δῖ τ δι ΟΠ ΘΗΙ, 

πο πἰϑπι ἸΟΠΘ] βρθοίθβ, 
μεγαριποὶ ΒΟΥΙΒυιπί τσ 1πι 1085. 
Μ53. δα ΡΙαΐί. “7 νἰδιορμαπὲ, 
εἰ δα ΝΏΡο68 ,᾽ οἰ μφορεῖς γεγῇ- 
σμένοι, μιεγαριρε σεσωρευ μένα, 

αρια αν». 7 απ. τὰ Ὁ]088. 
ἍΜ. 86ι,..1.. σὕστ. οὐ δΏῖπι 
1δὶπα νορεραϊαι ἃ Νίεσα- 
γοηδῖρτιβ, αὐοτγιπῃ ορογᾶ [1-- 
οἴ] 1ἃ Γποσ παπΐ τὲ ργεῖῖο: μῖηο 
τὰ Μεγαρέων κερώμεω γγ6Π10-- 
γαπΐαν ἃ ϑγηέδ. Ὁ. 77. ΟἍὕὅ οἵ 
Μεγαρικοὸ πιϑάκνια ΠῚ Τὐμδιμίο 
ἀρὰ Αἰμοη. 1. ᾿δ. :. 
τϑοΐο ϑωλάίας: ᾿Αωφορεὺς, ἐγ- 
γΞε τ μυέτβον» περαείον, Μεγα- 
ρικόν" απ88 δι 11 ΠΟΘ τ 
Τ,αἴϊπὸ γοάδεπίαν,, τι [η167- 
ΡῬγείθπι ἴ801186 ἀρραγϑαΐ νϑν- 
Ῥουπ ΟΥ̓ μι ψ ο] 1556. Π71|-- 
ἰαγι: ἰπ, Π181 ἀσοΙρῚ ψε]18, 
ἀποθπι εὐγϑηΐθλ 16 [Ππ0}}8 
βθοαίμ8. Μεγοαΐογτοβ ψεΓο, 
αἰ Ποιηΐπαπι μὰ σοητι5 685-- 
86 8δο]οῖ ρίεγαηαθθ 1116 γ8-- 
γα δὼ ΡΟΪΙΐη6. ἀϊοίο18 6Χ-- 
Ῥεῖβ8, Ῥγᾶνβ ῬΥ]πιδμ 1 ἰδ 
νοοΘ 5011 θ8πε οἰ ου θη ΐ ΡΟΥ 
ὦ. Ἐπ᾿ ἰθβίοῃ. Ἰοοαρίθίεμα 

οϑέερλαπειη, ἰὰ Μέγαρα, 4 
πο ΓΘ ηλ 1ΠΠπ|1 ΡΤΟπα πο δ ἀἢ 
ΘΟΥΡΗΡΈΜΗΙ ΤΘΡΤΌΠΟΜΠΗ.: οὕτω 
δὲ καὶ τοὺς Μεγαρεπκοὺς περά-: 
βίους διὰ τοῦ Ξ χρὴ μγεν, οὐ 

διοὺ τοῦ α, ὡς οἱ ἔμποροι τὴν 
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Ἅπαντα δ᾽ ἡμῖν ἀργυρίου, καὶ χρυσίου 

- -- - μέλανος οἴνοιο. 

ἄρχουσαν παρα ϑείᾳ οοντες, ἴάθπ 
ΔΟΟΙ 4556 πονίηλι5 ἴῃ μεέγα- 
ρον οἱ μάγαρον, ἀποα ἰαιπθα 
Οταπηπιαισοχι ἡοΐαμι εἢπ- 
δὶ: ααῖα “2οἐΐπε5 Ζ}}1οπγ 5 τι5 
μιάγορον ἰαπὶ γα οίο βου ]ρὰ 
ῬΥδεοοριῖ, ΠΟ μεέγοιρον» δὶ 

ἀοδισπαπάιπι νοηαὲ ρεποίνα- 
16 11π|Φ| πῃ απὸ τηγϑβίϊοα 86-- 
οτὰ γϑοοπαπμηίαν: ἰμδίαΐλ. 
δῇ Θά. Ἄν 8)... τῦδην ὑναίηινδι 
Αρυά “ηήεογολδιην ἰμνθιῖο, 
ἸΜΜαγαρέσπος, πινωπκίσπος" αποὰ 
ἀμιθο, ἀῃ ἂρ ϑαίθηι οὐἹσὶ- 
Μ6 Ῥοπάραί: τὰ αὐλθεμὶ Π ΟΠ 
ἀαθιῖο,, Ράῖ]ὺ σονγπρίϊιι5 8110 
Ἰοοο 1εδὶ, Μαργαρίσκον, πινα- 
κίσκον. ΝΙΒδῚ ΙΌτηὰ νοοὶβ 
τπὐἰγοθίαιια οοπδίαγοϊ, ΤΘΡΟῺΙ 
τα Ἰτιϊ586 πηι, Ναγαρικός. πένο- 
χες διυΐοῃ οἱ σπενακέσκοε ὨΟΘΗ 

ἸΙΡΏΟΙ ἰδηΐτπι, δε οἱ Ποιϊ- 
Ἰρὴ 

. 808 ᾿Ανϑοσροέου] Εὐώδους 
ἜΣ: Ῥ᾽ Ο. Βαπάθηχ νοοομλ δά 
ΘΧρ]]οδηάαιη ἀνϑοσμίαν δἀ- 
Βῖθαι ϑολοί. δὰ ἤ δι. ν. 1181. 
εἰ εχ οὸ ϑιδααβ: ἃρίθ 411- 
ἄ6πὶ,. ᾿ξ οδίθμας Ζήῤρροογα- 
ἐε5 αἰταπιαυο ΘΟΠ] ΚΘ 8 3: 
οἱ ᾿Αφόρ. ν». θ8ο. ὁ δὲ 
ἕξω ἀνϑοσμέας ὡς εὐωδέςατος. 
Δίίιοῖ5 ἰαπηπϑη Ρχορυλιμι 
δάβοσι δι ΠΠοργὲδ, ᾿Ανϑοσμειᾶν, 
᾿Αττικῶς" εὔπνουν, Ἑλληνικῶς" 
δῖ. δηΐπὶ γϑοῖο, φυοαὰ 1η ΜΙ, 
Ἰοσοβαίμν ἔκεπνουν, δαὶ 71.551: 
Ἡΐπαβομιιθ. Ῥυαθροβίογχγα νἱᾶ 
Νὰ Π]μὰϑίν. .Σ. ϑραηλοηιῖι8 
ποπ ἔβη. ργαναπι ἰφοίϊο- 

οἶνος 

ποῖ γοἰϊη!, ρα οἱ Ζ7667-- 
ολίιν, ἴθ ἄπο πἰΠ}}" γαῖ 
ΨΙΓΠΙ, εχ δὰ οοηζίηιο οομδ- 
ἴὰ5 1π|| οοηάαγο: πο 41- 
οᾶπι, απᾶο ἐθ νευῦρὸ ἐκιπνεῖν 
ἰΐπὸ δαϊοναηΐον, ῬΥΟΥϑ81ι5 4116. 
πα νιίοσι. 1ὴ ΦΡοζίιοε ΝΟ γὼ 
11,..7γ7. γενοοδηθηῃι 6586, 
ἀἀοά ουἱρᾶ ἀδβουὶ Ἰρίογαμ ΒΡ ν- 
11, σνοραθυϊαμὶ εὔπνους μοο 
πιοίο, κρὶὲ οἶνος ἀνθοσμέας, εὖ 
πνους, δυώδης, ἴχοι!ο 181 1ὰΣ- 
δ᾽οῖτιν,, τι δὰ δα, ἀδο ῥγᾶθ- 
οοἀπηΐ, δάϊζομάου. Ναυη- 
Πύλη, οὐκ εἰν Ὀρῆδι, πδιδητι 
Τϊοδοογίαος μαοὶ ἀνϑοσμιΐαν" 
αἱ 58 ρῖτι8. οἶνον εὐωδὴ. εὔπνουν, 
εὐοδιμον, ΝΟ] εὔοσμον᾽. αποά 
αὐταὶ ἃ Ἴλοπια ἤ7αρί- 
570, ἀχᾶ81 ἀδίουιον 5. ποΐδο,΄ 
γο)οἰξαν :. ᾿Ανϑοσμοίος οἶνος, 
οὐ: εὔοσμκος" γοώαοιις ΜΙ- 
5061}. Ν, “0. δηνοπαία, Ἰπητξ, 
ὃ εὔοσμιος, τοντέφτιν, εὐώδης" 
σγαίαμηλ ἴδοϊτηιϊι5 οὐ 1 {1551-- 
20 ΨΙΓΟ 6715 διχθπάδί 18, 
αυαθ. οἴη 7 οηας ᾿μϑιαἰπΐο 
11 118 σοηϑοηΐξ, 

ῬΟΥ ΘΥΒΙ551Π46. ΒΟΙΙρί πὶ ΡΓῸ 
σετοβύης᾽" ἴὰ δ γπιοίοσο Ῥ. 
γιά. ν. 9. Π1ΠΠ5 ΘΟΥΤαρΡίδΘ 
σιτοβοίη». ἀπᾶο. πηδοι]ὰ (δγέ- 
ὑμγράμεπν ἀὸ ἤεοιεγ δέν ΟΣ, 
ΤῸ 16 }}11. 

51 Ὅ μηρ05] Οἀ. Ἐ, 265. 
Ι, οῦ. τπάθ ,ϑολοίί(αϑέεος 
δῖὶο αὐποίανιϊ, οἱ «ὦ ἤδη. 

5.2 
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Ἁ : ΄ ὴ Ϊ ΦΝΝΝ - Τῶ σκευώριω πλήρη οἷν, ὦξε θαυμάσαι 
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810 
ἮΝ ὙΜᾺ ϑΩΝ . ’ 

Ἴο φρέαρ ὃ ἐλαίου μεφον᾽ αἱ δὲ λήκυϑοι 

ΣῊ 
ἀνϑθοσμέου δὲ, 
3 . ἀνϑοσμοίος 

᾿ 3 “ 

σμου, καὶ ἀνϑηροῦ" 

ἐν ὁ τ 1 Δλον ὠ ἢ ,΄ 
ἡδέος, εὐόσμου, ωσπὲρ τᾶ ἄνϑη" 
ς 3 ᾿ 2 

2 ὡς ἀπὸ εἴϑους ἀρμιπέλου" 

“ - 4 Ἢ Τὰ πὶ 

ἡ ὡς απὸ τυποῦ 

Ἂ “" δὲ ᾿ ν᾿ 

ἢ τοῦ ἡἠύξος, καὶ πέριρ- 

, “Ὁ ἊΝ Ω - 
τὸν δὲ χυδαῖον οἶνον παρ βωρίτην εἶπον. 

ι ν 3 Ὶ 
811 Τὸ Φρέαρ δ᾽ ἐλαίου μεςόν.) Παραπαίζει πρὸς τὴν ἔνανο" 

ν. ϑιο Τὰ σκευάρα } Τὰ 
σενδούκιω. Ψιΐάο Νοῖ. «ἃ ν, 
σιι. Πλήρη] γεγεκισμένα,. Τὸ 
φρέαρ τὸ πηγάδιον. Αάϊ (αν. 
»Ὕω Οαπσ: Οό85. Μ. εἰ 1. 
τ. τῇ Πηγάδη. Αἕξ λήκυϑοι]) 

τὰ ἐλαιοθύχα ἀγγεῖα. Τὸ ὑ- 

περῷον) τὸ τέγος. πὐν. λ. ἜΞΕ 
γεν νὲ], Ὑέγη, "οἱ ὑπερῶοι 

οἴκοι" εἰ, Τέγος δι ῦν, ὑπερῶον. 
ἘΠ συκὼν Ο. 9 Ὁ. αι 

τ " ’ Ριαοδίεσοα γέμουσιν ᾿αΡεῖ. 

ϑιῦ. ὍΣ» οἱς.} ῬΥΔΟΙοΥ 
εὖϑ5, ἅπο5 Αἰμϑζογιἐδ' ᾿πάϊοα- 
νἱΐ, εἰς Οονμοὶ Ἰοοῖβ δϑὲ 
Ργοϊαιτι5. ἃ δϑολοί. Ζιτεοέαν. δὰ 
ΘΙ] απ ἐθ6 τποάο διβέουϊδο 
ΘΟΠΒΟΥ ΡΟ π 486 Ῥ. γόδ. Λοπά- 
σι] Λοπεὶς, τὸ βρώμὰ" καὶ ἡ 
περικει μοένη ἔξωϑεν τοῦ κρομύου 

λεπὶς, ὥς τινεὶ φασί, Σὺ δὲ 
', Ὰ 3 ; Ν χὲ ̓ 

μέμνησο Αρισοί(δανους λέγοντος, 

ὍΣ δὲ πᾶσα, κπαὲὶ λοπάδιον, 
παὶ χύτρα Χαλκῆ γέγονεν - - - 
1 Ἰερεπάθιη, ΡΥΪΟν ΘΧΡΠ- 
ραΐο ἃ Τροίέμοο ΧΙ, δι. ναὶ] 
αἷϊο Οταιημμείοο, 4π| 1461 
ποίανεγδϊ, εϑδἱ ἀπόϊα: δ]ΐε-- 
ΤᾺΠῚ ΟΥΡῸΣ ῬΟΡΟΓΙ , παΐῃβ 6Χ 
οομζα515, 4ιᾶ6. πη] 51- 

σοϊποαίομο ἀϊβίαπε, ἀπαρεβ., 
νοοθιῖ8. λυπος οἱ λοπὸς, ποῦ" 
Ἰφοτάνια. οὐ δ ροϑὶιβ. 220-- 
πυρὶ νϑεθῚ5 Οἀ.. 0.4. 1τ95. 

Οἱόν τε κρομύοιο λοπὸν κατοὶ 

ἐσχαλέοιο" ποιῖγο σπου δ, 
απ Βέρεσπς, Οἷόν τὲ νοὶ 
Οἷον δὲ προμύοιο λόπος οἷς. 
Ὃ λοπὸς ἰσιίατ, ἴῃ αἴτια νος 
οΘ νιἀ, ϑιζα, εἶνε τὲ λόπος 
οϑὲ δχίθυιου 411} πη1οα, Γέ- 
γόνεν, ται 10 ιϑολοζίαβέο5, ἢα-- 
μοῦ τπἄεπὰ ϑιδώας ἴῃ Ὁ Ξ6ς, 
Ναπο Ργοϊηθτο Ἰπναὶ (. 1) Ὃ, 
Ἰπιεγργείαίοπο : Οξὲ} τὸ 
τοῦ ὕξους ἀγγεῖον, Λοπάδιον] 

ὁ κονρελός" παι] αἴϊα, 4 δηὶ 
ΟΙοβϑαγπιη δὰ. δέορῆ. Ῥ]ῖ. 
58. δποίϊοτιϊαία νοο θα] π1 
Ποσοο ππππὶνὶ (αν. 22ιι (απ- 
οέμδ. Χύτρα) τφυκώλιον" “ (6 

4ο ἀϊοίππι οδὲ δά γν. θ82.. 
ΠΠνα»έσπους) τὰ σκουτέλια " νᾶ- 
γ}115 1πἀπΐα πῦ [ΟΥ̓ πῚ5. Ἔχ ΒΡ δε. 
.. (απο κι ΟἸο588: Μ. οἕ 
1. τ. οὔ} 5 οἱ αἰίεσι 6]085- 
ΒΥ δὲ σομδεϊθηάεπ. Α 
δοιείο δομίμέίαην οἵ βομίοίζαηι, 

16 πλ δοιρέμάιν οἱ ϑδοιοίζἪιη ὦ 
ἀἰουναυ, δηλ 10} Ρ] ΔΉ 
νιἀοίαν, αἴθ 1 ἀροσίο ΡῸ- 
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ὑπερῷον ἰσχαίδων. 

Ὀξὶς δὲ πῶσας καὶ ἑμρε ως καὶ χύτρα. 

σίχν τὴς τύχης μετ αβολὴν. 

ἱ ᾿ ᾿ 
Λήκυϑοι δὲ τὰ ἐλαιοδόχα ἀγγεῖα. 

815 ὋξςξΥ« δὲ πᾶσα.} ΚΟΥῚ ἀγγεῖον ὄξους δεκτικόν. 52. Λοὰ 

πὡς δὲ, εἶδος ἰγγείου πᾶν εἰς ὀξὺ ,λῆγον. ᾿Ιχϑυηροὺς δὲ πινώ- 

κέσκους, τοὺς ἐπιτηδείους ἰχϑὺν χωρῆσαι. 

διΐαιη,, τᾶιΐ ΠΠΪΓΑΥῚ 84 115 πο- 
πόαν, αὐ ϑαώπαβέια,, 8ι1- 
ῬΓὰ ΟἾΠπΟΒ. ΟΥ̓ΠαΙο5 Αγ 118 
οἰγιηοϊορσίοαθ ΒΟΙΘΙ 1551}}}8.. 
Ῥυμᾶθ. ΒΥ} ὰΡ86 ἀαδμιιαίδ, 
οδῆτιθ, βαϊίθῦ ἀρὰ γοοθη- 
ἑϊογθα, 2] 6 οοπδίδηϊο, 
που λάπιοίτι5, αὐ δα δοιό-- 
ἔγατδ, σχύϑραν, ΘΟΠΙΙξΕΓοῖ; 
ἃ αἴτια 8581 Π]ΔΧΊ6. ϑδοιεέξοζίιιν 
οἱ οομέοίία ροϑβϑδιαΐ ΟΥἹΡῚ, δ01ε-- 
ἡπιέωα οουῖθ νε] δοιέιμίχτη, ΝΊΧ, 
αὖ Οὐ ΠΟ 0 Ῥοϊεγπηΐ: 

᾿αθοὸ ἰδηθη ἂὦ Ζ ορῖδο. Οε- 
τίη. Ρ. 80δι. ἰγδάδῃηί ϑη:η 0 
Ψιχο με Γαουπηΐ, «πὶ 5.4-- 
ἰὴ] δ᾽π6 τἰ1ὰ ἀπιθιαί!οηο 
ΒΕ ΒΟΥ θογΘηΐ, τς οΥ 116 608 
1)οο 55. 32 6 ὕᾳεαᾳ Νονα Ουῖσ. 
1 πρ. Ῥυϑηςρ. τῷ Κ΄. ομοζίο, 
486 ΠΟῚ Δ Πτι8. δἴαιιο αἱϊα 
γιοδίγο. Βοϊσαγη οὐ ἐγ}{15- 
5η8ἃ ΥῸΧ ἃ δοιῤζοίζις {ἰπιιχτί. 
Τοὺς ἐχϑυηροὺ:) τοὺς ἐχϑύας 
δεχοκιένους " ἴα ΠΕ ΘΙ Πλ1556 51 115 
εἰϊδμ πεναρέτ πον ἐχ ϑυηρὸν τἰδχ}}- 

Ῥᾶνι .Ζηἐδίορλαποδ, αἰ πο- 
νὶηλτ5 ἐκ οί. Χ,. 82. τὲ 
«"ωτι  Υπιβαττέγν οἱ Αἰέμπέϊειυ 
ἢ Ἰοοῖι8 πο {ερὶ, 

ν. χ18χ. ἴῃ6. πὰ 8. ϑιεξώᾳς 

βιηΐ οομ]ιποία ἱπ ν, ᾿Ανϑ0: 
σμίας" Ἰερίταν ἀσίοην ἀράς 
οἴ, οπὸ τόπου Ανϑοσμιδυς 
ατιθμλ. Ἰοο, 81 2060 118- 
4α1 οΧχίρα Οὐ απ ΟΣ 

σοοΟμληθμίαυ 8 δα ον], 865 
μπο ἥπᾶογο: ἀομιάς τὸν δὲ 
χ. αἶνον κ.- ἔλεγον, οδηηαιε Τὰ- 
ἰἰομοι δθοι 5. ιϑολοδέαδέαα 
γα 1] εἶπον" ἀΡδοητιηλ ΘΠΊ1, 
ΠΡΟ οΠο5. ᾽44., Βαβομέ, 
εἶπεν " ΠΟῊ «Ἵγξεορλαπεβ Ἐ1{1-- 
απ, 864 σομλητιη18. τιϑ8 
οἶνον καρηβαρέτην {τ οαπιοπίαντῇ. 
᾿Ανϑοσιιεῦν νΟΙῸ 4110] ἀποαὰθ 
πιϑηΐίο Γπογαΐῖ ἃ Οὐμποο π0- 
βίσο ἴμοία, 481 ροριῖπι Α- 
ἀπο πἸθηβοηῖ τἰὐ' ΠΗ ΠῚ6. Ψ]Π18 
αἰιϑίοῦ 5, 18 ηθὺ ΡοΘΙῚ5 ἀπ- 
τἷβ αἴψιιο ΠουγΙάϊθ ἀο] οοίαΥ 
ον Ρϑ:, ἀλλ᾽ ἀνθϑοσμίᾳ καὶ 
πέπονε νεκταροςαγεῖ, δριὰ ,4- 
ἐλοι. 1: Ρ. 50. Οἱ Οεἴογαπι 
ΒοΠοαοίαο σουθῖβ 8118 δδῇ 
Ψωί, (Οαρνεοϊδα 861101. «δὰ 
Ονορον. Νιαξίαπεεμὲ, ααὶ ἀνε 
ϑοσμίου ϑ8 606 πιΙΘΙ1η1, ΟΥΐς 
ἀθ Ατῃ. οὐρᾷ Ῥαὰρ. Ρ. ὅ20. 

52 Λοπὸς δὲ] Ψιίϊαμι, αποά 
ϑιείάαο Δάμδθβοταὶ ἴθ Ὃ ξὴ:, 
ἀοιηΐα). ἃ Ατώδίο7ο, 
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Χαλκὴ γέγονε᾽ τοὺς δὲ πινακίσκους, τοὺς σα- 
ν νὴ 

"ρους, 

8ι6 Ὃ δ᾽ ἐπνός. Τὸ μαγειρεῖον" ἢ ἡ καπνοθύχη ἢ ὁ φα- 
« , δ Ἁ 

σῦς. δό ὡς τὸ, 

ν. 816 ὋὉ δ᾽ ἐπνὸς} Τὸ φα- 
νάρια. Ἐξαπίη:) ἐξαίφνης. Ὁ. 
10, Δὰ ἐπνὸν ΧΡ] οαπ τ 
ἐαίεγ πα βι σαν ποι Ομ. 616-- 
διῖ, 4186 58π6, 81 δίδῃϊ: νπ]-- 
σαί ᾿δοίοπι5 Πάθ8, ΟΠ Π Ὼ 

εβ:. οοιμπη 5518. Φανάριον 
ἀαΐδι οἱ (ανάρη 1ῃ: ΘΟμλθΙα-- 
Ὁ1 Ογαοοοντ ᾿ησια, 4ποά 
οχ Οονομὰ γοίιοϑα ἡοϊαί 1 
ἃ οι δῖο εἰ Κ2)}ιὲ ξαηρφίο, 

Φανὸς, ἴαΐίογπ, λομπτήρ. Ἐ- 
αατάθ. 41184Π|Ὶ 15.118 νοοὶβ 
Ῥοιοβίδεθπι πο ὥσηοβοο, 4ΠΠ10ρ- 
ΡῈ «π| [4111 βίαίιιατα 16 οΥ]ο- 
δΙββ 86 ἀοοίγιπας. ψΠΗ͂πιη, 
φαμη ΡΥ δϑΐθιοα δρεδοιφέζεη, 10ι-- 
ἱογρτοίαϊην, ποαιθ 1118, 
4ππιπι  7μ|77.14)7}, ΘΩΜΊ)1471: ̓  
Ορρίέαμπε οουΐθ  ϑολμοῖ. δὰ “Αλ. 
Ὑ, 4530. Ἰπνοὺ χαλκείονιο ϑοῦν 

σέλας, τα ορογίεραὶ, λωμιστη-- 

ρος, ϑῖνο, ἑαίογηας τεῤγαχέοηι 
δρίοἰογοῆε δοοορῦ ΠῚ 4]1-- 
εν, δὸ 1) Ὁ. τη Οοοο πο-- 
βίτο: οὐάδεχηθο το 60 7. αέεγ--- 
πὰ ἴὰθ Οπογπαβί, νου. τεά- 
ἀϊίαγ, ἐπνὸς, ᾧανός" νιάο 
850.0]. δ Ῥᾶσ. ν. 8άι; ,Αὁ- 
σϑηΐ8. 15 οἴ 5 1π ἸΟΟΙ5 

ῬεΕΥν 86. Ῥοδβιίτιδ.,.. 81 πιοάο 
γοοίς ἀσοσιις 8θιι, Ογηίνδ, 
δῖν Ζλέἰορορτιδ. ἴοι αἰ τ-- 
γ8 ἐπνὸν, γεγηιυ, οἱ ἦξπνον, 
ζαίογ παν. ΔΝ ΟΥ̓ ΌΥ ἐπνὸς ΘΡιν-- 
Ὧστι5 ποσοίζαιπ ΟΥ̓ΔΗΙΙΠΏΔ[1015 
ΘΧΒ θα, ᾿ποου 5, 4ποπὶ νο- 
Οἷβ. οἷτι5 δι σηιποδίπιη, τηδίθ- 

τδθ ἰδπλ ράνιπι Ἰἀοιθαο ρο- 

" 

{ϊ5ϑίπητισι Δἀσομλη ο αγ οπΐ: 1Π- 
ἂς δίδο ἴαοίπιη, τὖ ασατοααά 
ἐπνὸς ἀεποίαι, πτπιὸ {πεΥῖ οχΧ 
αἰνουβὶ5. Του ρθε θιι8. 60118- 
ἴα; Π6 δοι]τσοῖ ἸΘοϊΟΣῚ ποι 
Τονοὶ 1ηἴοσγα, βο]σοπάϊ ρΡο- 
ἰεθίαθ. Ργαρίονυ ϑομο]ιαβὰβ 
ῃΐϊαν Παθο Ἰδοίιο ἁποῖου- 
ἰαΐο «Πποπαοὶ οἱ ϑμταάωθ, ἅπ|ὶ 
ἐπνὸν ῬΑΥΊΓΟΥ 80 ΒΟΥΙρ Ϊ 641Π-- 
απὸ Ἡρνι. ἀοίεπαπμπι. 804 
δὺο {}ι οί Χ, 158. 
παι ἀἸἰϑον 15. νοΥΡῚ85. πηοηοίΐ, 
᾿Αριφοζανης δὲ ἐν Φοινέσσαις 
πέχρητοιι τῷ νύματιε " ἐν δὲ 

Πλούτῳ εἰπὸν τὴν μυάγραν. καὶ 
λεῖ. Να]]ὰ ααϊάομι οϑὲ ἴπ 
ἰοΐα [αθυῖα 5665, αιαλη ἦπος 
ΝῈ] εὖπος οΟρρογίιιπο οσαρίαϊ, 
51 ἐπνὸν Βίπο. 4110. ΠΙΙΡΤΈΓΘ 
Ττι580 Υ 15. υὔδογη 67 7} ΤΙ Δ Ζε)7.., 41 
εὐαΐ 1Π56}}1 Βο[ αὐ ἰ1α, ποι [0- 
{611 εἰπε πάαί!ο Βρβοι81551-- 
ηἃ: 4αδιιαααμ ἢΔΟ ΘΠ 5, .7.0-- 

οἰδν παι, ΟὈπιϊοῖ φιιῖβ 
51}, πιο ογοιιίθ ἐαηλογι, 7650 10: 
δὲ οὐγογούαξ 56 φιρίαίογη, {ἶζο, 

Ὃ δ᾽ ἐπνὸς ἡμῖν ἐξοπίνης ἐλε- 

ᾧΦάντινος, ρμωέξααγηψιθ ἤογίθ 
ἑοροπαίμην, Ὃ δ᾽ ἐπός" ϑα 
αἰΐογαην ἰδοίέοποην οὐ ϑδ6λο- 
ἐϊαιδίοϑ γχοίΐηθί. Αἴ τηλ]οΓα 

Πάποία οἵ βίπο π11ὰ 1 ἀπ- 
δὴ δτοηθ 2, “δεομέζοίιιδ δὰ 
Οοαἠπαοί.. Ἐν. ΟΟΧΧΧΤΙΙ. 
ΘΧα]δηίοῦ. ΡΟΣ ΔΙ π οἵ ᾿ 586- 
σα]ὰ νόσοπὶ 1ῃ βούθη ΡΥ 8{1--. 
πδη γτοῶιχιῖ. 7, οοοηεἬεγι, 112-- 

ζω - 

“ματι... 510 αἷϊ,. Ὁ: δ᾽ ἶπος 

ται, ἑεῖνς, - ας 



᾿ 
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815 
Ὁ δ᾽ ἡπνὸς ἡμῖν ἐξαπίνης ἐλεφάντινος" 

οἵην αποίογίαίς ΤΡοζοῖς, 

{κι ἐρδίτες δειυΐοιέΐας οατιδ6, 
ψιαθ ἄοο ραοίο ρέμιβ δαίΐδ 
Οοπιίοῖ,, δὲ ρέμϑ γωϊξουείς ἐμ 

86 μΠαύο. Νοῆαὰθ Οὐήίιοο- 
σαῖσυ ὈΥῚΠΟΙΡΟαΙ, ἀπαπαο μ}1|}-- 
115 γΡοδϑὲ 8ῺΠ15 8185 δ 16 η68- 
ἰἰοποϑ ἢ ῬΥΙΟΥΘΒ. ὈΙΠὰ5. “1γχ,-- 
δέορη αγιῖδ σογηοθϊαβ ορ 0 
ῬᾺΌΠοο να]σαν Τα ράβ88τι8, 
Ῥοομϊζαϊς ο]ὰ8 ϑϑηΐθῃίαθ: 
ΘΙ Λιρϑέογεδ, Ἰπίοχ 1πΡ0}1- 
115 Ιἀοηθαβ, ποὴ βοΐ δά 
Διελα,. ἴθ ἼἽπνεοο. 5 βου ρ511, 
5εα οὗ τῇἪ Νοίϊ5 δὰ Βππο (Ὁ-- 
γεῖοὶ Ἰοούλ : ἨΔΠῚ 4186 00Π-- 
γα ἀϊβρυίανεγαι Ο]4}155. 2). 
Μος ἴῃπ ()}}5. Οὐ. Ρ. 406, 47., 
ματα τὰ πε] ϊπαχ ἀϊνοῦβα Ὁ 
115, ἥϊδο 141 Ἀη}6 11} 0 15 
δἀπιοάτη δ Ζολίιεοοην 1056 
ΒΟΥΙΡΒΟΓΘΙ., Ὠ]Π18 ΘΗ ἀδ- 
Ἀ1Π4, «πάη τἰὖἱὶ γοοορΐϑι 
Ἰθοϊλοπ πὶ {τι 7] Ροβδθηΐ. [8-- 
θοῦ οαημπίάομμ Π}}}1 ΒΔ ΘΡ 115 
1Π|ὰπι οἰπεπἀηοπθ ΤοΙγᾶ-- 
οἴαπιὶ τᾶ σ]8. ππασΊϑήπ οοδ- 
ῬΊ586. δα θ]διιάινι, δίας δάθο 
πτι ο΄ ΤΠ ΠΕ τ ΒΡ Ε556, ΘΠ 
ῬΊ]αΠ6. ν δ᾽ 1585: 8} ΘΧ 15Ε 1 Π16 1. 
Ῥτιαγεν δ η πὶ ΘΡασ ποὰ 1 τ|8-- 
ΟἸΡΌΪΑ τι άισα]δε.: φυτάοπα, αἴ 
την 76ηέοίιε5, οἸοσαμίϊαο, 

5εὶ αἀ Ἰβὰη ΠΟῚ Ἰπορίϑ. 
Ἐεϊπάδ γοοοηβοῖτ 5 ρΟΙ ο 
οαἰηαγία, 1 ἅτπ|8᾽ σογέθ χητι8-- 
οἰριίαο Ἰοοῖ5. ΠΟ οδϑὲ π8- 
σαπάμῃδ, ααρρα αα ἀεΐοη- 
ἀοπάσληι ἃ τὰν. ῬΟΠΌΙΙ 
οοπιραᾷίαθ: γοϑβὲ ἀξίδα, λο- 

" - 
- -ἐν τὲ τοῖς 

2 “Ὁ -“ 
ἐπνοίσέε πῦυο. 

πάδιον, χύτραν χαλκᾶς, πινῶ- 
κέσκους ἀργυροῦς ΡΘΥΒ6]16 5ι0- 
εὐ οἱ ἰαφοοίς ἐπὸς ἐλεφαάν- 

τινος. Νοη ἅρῆπο αἸΠιοα 1ᾶ-- 
ἴφ8 ῃαβδθθ, αδθ ΒΟΡΙΡΙ ΠΡΆΠῚ 
οαὐϊίδιη ρυθπιμηΐ, οχ Ρᾶγίθ 
ἸἸαπα ἸοναΥ1, 581 ἐπνὸν 1π|6]- 
11σ85 ἠαίογηαπι: ΨΟΥΌῚ 60 
Ρᾶοίο διπθίρι!, αποά Ρ]αγ1- 
Ὠἷ5 1ῃ ἸΙοοὶ ἀοοεί, πο 40- 
βιγάππηι {που}, ψΠ110 ποαπᾶ- 
ἀπᾶπι πηθοθου 8. ῬΌΤΤΡΟ απϊά 
ῬΥΟΟΙν᾽π5, ἀτιαπι ἧπον εὐτος 
γ6 ἀδβου ρου 5 4010 6 11] ἡπνόν 3 
ῬΥΔΘβθυ Ἰ απ ἐπνὸς 8}0 11-- 
δἰσασποπΐο οαἸ πᾶυὶο πειίϊ-- 
ἀπδηι 4]16ητι8 [56}}6 ταΐητι8 
αὐτοπίτιπι {υπβίγσὶ Ῥοξποχ. 
Νομπα πὶ δέπας». Ὃλ, Δ, 
11. ΓΙῸ εἶπον ἡνεμόεσσαν, ᾳπᾶθ. 

Αοἴμπα ἀπολπαν ΓΥ ροδππὶ 58}- 
Ἰθοῖτιμ. ΟΡΡΥΠΠΟη5, ἐπνὸν 8-- 
1115. ἴῃ 1ρχ15 ἰοσὶ ἐδσϑδίαπίαν 
Οὐ ὁ ποη .“εδολγέμδ. οὐ εμα 
πιομάο Ἰαρογαὶ Ῥγοιη. ΥὟ. τ. 
ὅ05. 1 οδἀϊ115. δῃὶπὶ υοά 
ἔενῖαν ΓΥρΠθη ἸἹπνού μενος ῥί- 
ζχισιν Αἰτναίαις ὕπο, ἀμ 8᾽ ὍΟΥ- 
χὶροπάστη ο886. Φαρλ ει Ἰσού- 
μενος: τὖ Ογαξέμπεεδ ἀρτιὰ Το. 
ΨΠ, 4:.. εἰ. 4Ζ»2ϑορῖ. Ἐαα. 
τ. 920. Ἰπούμενος ταῖς συμῷο- 
ροῖς, να], ταῖς εἰσφοραῖς" ἅτι-- 
λθιίαγο δου Ὡὸπ ἀοθαι ἈΜ, 
δίόρλαπι. 'Γι65. ΒΟ ΟΡ. 120. 
Ἐς Ροβίαιιδμ ΒΌΤΔΘΙ 1) 511- 
ΒΡΙΟΙ ΟΕ ὙΟΥδ6 ἸΘΟΙ10 15 1η- 
οἰάοταῖ; Ὁμ]115. οἰϑ1 ρεσατιαλ 
ἴθμτιο, ἂὸ ναϊάθ ορβουχαίμῃχῃ; 
ΠΟ ἰδμιθῃ. εϑὲ μαϊ!πτὰ 1Π 
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Στατήρσι δ᾽ οἱ ϑερώποντες ἀρτιώζομεν 

817 Στατῆρσι δ᾽ οἱ ϑεράποντες ὠρτιάφομιεν.] Ε: 79ος νομέσμα- 

τος ὃ Ξατήρ. 
ΕῚ 

παίζομεν ἄρτια ἢ 

ϑολοέαςἐθ δοοιιὰρ ν ϑϑδι σι πη}. 
᾿Ιπνοῦσϑαε 886, ἡποὰ ,16-- 
μάωμιδ ἐπ ἤεσπο, θὲς σωγιν-- 

γο αγοΐθγθ, νοὶ, οοτχι)έοϊ {μη 
7ωστιεην,,, δε οαποίηιν 6Χ-- 
ῬΟΏΙ, ἐογγεγὶ δέεαμάρειες, νον-- 

Ῥαμι οδὲ, ΠῚ ξα]οῦ, Οτάροὶβ 
ΠῚ Ρ 15 Ἰσηοίαι ποῖ 1{Ππ| 61} 
ἐπνεύειν, ἄπο ἃ Τιοχίσορνα- 
Ῥδ15 ρνδείου μὴ βδῖι αι ἀριια 24276-- 
δγολέμην οχίαὶ ἴῃ Ἐκοδομεύε- 

το, εἱ ἰδηταπάομι νοι, αἱ- 

416 ἐν ἤπνῳ Φούγειν, 4ιθιπαάς 

τμοάτπιὶ ἐπ Κδ δ  εψ 8510 6- 

γ1}. δου θάμ δϑί, τὐοπῖ 
ἱπίογργοἰαίην, Ἰπούμενος δτι- 
ἴδιαι 11 “Π]εδολγίο οἰϊαμηδὶ ἰὰ-- 
16 511, υἱ οχίγα οομίγονεγ- 
818} ῬΟβΙ 1 ν᾿ Ποϑ ἔτ, Πτι8 

ἰδῆγθ 1114 το] [ἀογὶὶ νε- 
ἐιδία, ιϑολοί. ΠΟΒΙοΥ Ραϊΐοία-- 
οἷ δ Ψεβρ. ν᾿ 19. τϑιῖ- 
ὭΘΠ5. ἐπγούμενος. 1λ. ἰᾶθοὸ 
οαποία 81 415 σοοΠ σαὶ οἱ 
οομπδιίογοῖ, νὰχ οὐΐ, τι ποη 
ΘΘΟ 55. 1 1}.1} Δ ὈΤ ΓΕ αγ, 1 
ἤπνου Ἰοσ τ ορίϊππο το- 
δίατι1 ὅπος, νο] εἶὗπος" αἰτο- 
ἩΒ6ὲ δαῖτα προ 5ΟΥΊρ56 18, 
1.1] οὐγῆϊπο τοίου; ΠΆΠ] 
δοοθηΐη πη {πιὸ 4115 ἰοοο ρΡο- 
1 τπᾶ1}1. ἤππο ἀα! ἀθη) πο 
ΟἾΤΟ. Ἶπὸς Τοοχολέμ5. Πα- 
Βοῖ, ᾳιὰε νὸοχ ρουίηάος ἀθ- 
Βοθαΐ οχίωτο πῃ Ἰσπούμιενος, 
ὝΪΒΙ σευρα [Ογοπΐ πιαὶ δὰ : 
ΣΡ 9}. Ἰηνεηΐοβ Εἶπος, οἵ 
Ὁ} 10 ΟΟΥ τ ρίϊπ5. Εὐλὸς, οἷ- 
Ἶὰ5 ΘΙΤΟΡΙ8, 51. ψοσαὨ ]Οσ τι ἢ] 

οἱ οἰκέται οὖν. Φησὶ, γομρέσμασιν ἐρτιά ζομθ εξ» ἤγουν, 

περισσά. παιδιὰ δὲ τις ἤν) καϑ' ἣν ἐγένετο 

ΟΥ̓ θα 13 Ρ]Ο᾽ὰ8., ΠΟΙῚ ΠΟΙ 
Ῥοίδδί, 4 ἤεογολῖιδ 1056 
οα]ρα. διιδίιποαῖ, Ἰηίον πη 
6586 Πα] Δ4Ὧ Ὧι, ΤΟΥ [6 ΠΟΙ τ ἃ-- 
51 πηο θη, απο πο Ρἃπ-- 
Τθαι. δά ο πηογοίαν δ γο- 
υπθαϊγ ΠῸΠ αἰβομπηπΐο; οεἷ- 
δον νἀοπάπη οδὲ, Ἠ11} 
4εἰδέορλαμοδ 1Ρ056., “ππιπὶ 11 
ΡῬγογΘ ΡΙαίο ἐπνὸς ἀοάϊδδοΐ, 
φῬοβίπιοάπ 1 ΒΟ Π60. ἤπος 
δηιοπάδνουι : πόα ἀδοβ 
ὀΧοιηραη, αποά οομ]εοία- 
Τ8Ὸ ποβίγαθ ἔδανθαΐ, 11 δ 
1ρβ88ἃ ΟΘΠΙΟΘαϊδ 51011}}} Π}1Π|. 
Ἐπχ ῥυίμιο Ῥ]αΐο ν. 115. 11 

πη 1ἢ πϊο0- 

Ταύτης 

Ὠοϑίυ 15 Εἰ αα. 
ἀπ ἘΘΡΕΒΕΑΘΟΙΜΙΙΣ. 
ἀπαλλαξεινὶ σε τῆς ὀφϑαλ μεέοις" 
ποίαὶ ϑολοίίαξ565, αυῖὰ ὀῷϑαλ- 
μεέα ᾿πβο] θη 5, ΡΓῸ οαθοιᾶ- 

ἴδ πἰϑογραία αἀἸβρ] σπου. Τά60 
ἐν τῷ δευτέρῳ μεταπεποιῆσϑαι, 

Τῆς συμφορᾶς ταύτης σε παύ- 

σειν, ἧς ἔχεις. δοιΠσοεῖ 80γ- 
νομί δγὰΐ οὐ 1115 Αἰ86- 
ΠΙΘΏΒΙ ἢ ΔΌΥΙΡιι8, οἷ 580Ρ6 

Τὰ θυ] 6, 486. ΡΥ Πμὰ οοπι- 
1581 9016. ποὴ βἰοίθνυδηΐ, δο- 
Οαγαί]ογ6 Ἰαὰ ῬΟΡΡΟΪ 46. 1π 
βοθηδη ἀαθδηΓα : 46 Γ8-- 
ἴἰὸ πλαϊΐο π16}1π8 ἃ ΠΟΡ18 
1 16 }} σου οἰ τγ, 51 ΘΠ] Π8011Π)-- 
αι Οοιποράϊαθ ἀπρ]εχ οαϊ- 
11ὸ δα ποβίγϑμ) δοία! δ πὶ Ρ67-- 

ψοη]β5θῖ. ῬγῸ ἡμῖν (εμαριεϑ 

᾿Πιαθοὶ γέγονεν. 

ν. 817 Στατῆρσι)] δ οΥβ1 1 
δἀάαχιὶ Φοί, ἵχ »" δβε 101. 

«(ὦ τῳ δῶ. τὰ οι δου λιοιν ζ ...... ὦν. 

Φ ωυχκα; 

-- αν σι 

1ς-ΦἫὌὉὌὩὌϑὀἐέςς-- ἃ ας, ,»,ατας. 
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Υ “ ) .} » .5᾽ 

Χρυσοῖς, ἀποψώμεσθϑα δ᾽ οὐ λίϑοις ἔτι, 

πεῦσίς τε τοῦ κατασχόν τΤοςς 
" « 

ἀρτιάζειν δὲ λέγουσι τὸ 
Ἢ ᾿ » . - ᾿ ᾿ - ᾿ κ)] 

δὲ τὸ σφαιρίζειν. ᾿ ὅπερ ὃν Τῇ συνησείῳ ζυγὼ ἡ 

αἰτοσαο Ιοοο δίσ8, ἠρτιοίζεμεεν, 

Ῥυϊονο ἰδίαι. ἔν ἃ." ρυΐϑοδο : 
ΘΧρ] σαν ο, Ἰϊοοῖ,, ραν ἔπραν 
ἐϊδώεγ6. δοέοηητεβ. ΒἈεοορίαθ ἰ6- 

Κ ΟἰἸΘ πὶ σοηϑοῦ τ ϑιεζω, χὰ ὥτω- 

τὴρ» εἰ νοῦξὰὰ ἰγπποηίο 1ὲ 

ἼἌρτια. ἴθ8: βιμῖ “Ζ»ἐδέορῆα-- 
για οἵ δϑελοίἑακξίαθ. ΜΟΥὈ15. 

41 ἀο Τιάϊ5. Υ οἰογιιὴ βουνῖπ 

Ῥϑοσχιηΐ. “μ4. αε8. διμεηρογ. 
ο. νι. οἱ ,ὸὺ. 27ετ}8ς.. }ὰ..Δ0- 

τιά Στατῇ σε] γοκεέσιεα- 

᾿Αρτιάφο εν} τὰ ἄρτια 

ΕΣ 

σιεν- 

καὶ. τὰ περιττὰ “παίζομεν, ἃ 

φασὶν ἰδιωτικῶς μονζῶγα ἴ[8 
(. 1). μἰδὶ τ εγαὸ 18}- 
1τιπὲ 1ῃ Ροβίγοπια νόσον, 180 
ἰδύηθὴ οχ ϑολοδίαϑία βῖπο 4ὰ- 

Ρίο σοπηρομάα οδἱ : 722ὼ Οκη-- 
Φάιδ, ααοὰ πὸ8 ἡπνοῖ, Π181] 
«ἀηοίανι, 4. ϑωζώ. τὰ Πε- 
ΕἸΣ 

. δ18 ᾿Αποφώμεϑα Τοὺς 

πρωπτοὺς »σπογγέζομιεν. Σκορο- 
δίοις] φύλλα ων. ἙἝκάσοτε ] 

καϑ' ἡμέραν. σ. Ὸ: Μεῖίτο 

ποσοὶ ομιδδῖο Ποσᾶ6 σ 1 
8105 ἰαμηξ. οἱ 

ΒΘ 5 

ἃ ποψωμεσϑα" 

ϑμξά. ἴῃ ᾿Αποψώμκενον" 
Ἰάδθπι 1ῃ Σ κοροδίοις ς. τοῖς τῶν 

σκορόδων φύλλοις" τἰπ δ ΠοῚ 
αἀἸΠ οΪο. εοὐ 1) ΟυὐνιἝαπππ 
που ΡΥ δ᾽ οα}. ΒΉΡΡΙΟΥΘ, Φυλ- 

λα σκορόδων νεὶ σκόρδων. Ι 

Ἵ 

585 Ὥς τὸ] «ἀεϊοίορῆς -Ἐῤρ. 

Υ 
ξ.1..1] 

᾿] ΄ -Ὁ Γ»": ἤ 

απορρισις τὸν προσπαιζονγος, δέ 
"» “ “ὺνΐν " Ὶ 

( ὁπ αγ παΐζειν ὥπὸ τοῦ ἑταέρου, 
χἢ 
ε 

., ἔσως 
», 5 

ἄζυγα λέγομιεν. 

ν. 841. ὩΌῚ νυ] σαίαν . ἐν δὲ 
τοῖς οἰο. 

δ... ἰἈρτιώζειν «τος ἐφαιρίι 
ξεν δὸς αἰϊοια ῬΓΟΥΒῸ5. τ18- 
ἀς ρυοάϊουηδ, αὐὐάνο οοἱὶ- 

ἀποαηῖ αὐ ἜΧρ]οαμ τ οἐρ: 
τιαζείν, ΘΧρηΐαγο.. νἱχ ΡῸ5Ξ 
δι, Ραας Ἰο. αὐτὰ οοπι- 
γ. 1} οδὲ σὴ οἰρτιοισιμῷ 5 αὐ 
αρτιάζειν ααοιηοάο ΠΟΙῚ ΡΩΝ 

ἰοοί, τιῖ ἘΚΆΛΕΣΕΝ ὦ ρπαγῇ παΐ- 

ζεινς Οὐδνι5 Βα. ρμαλοορβ 
οι ΠΌΡῚ5. οἴἶθγοι, ΠΟΙ 
ἀπ ιῖο, απ οΣ οοὐΐοθ σοΥ- 
γταρίος “ραννίαθο, ρΡοὶ μὰς 
{ον ἀονναΐα. Οὐ 1α-. 
ΠΟΘ ΟὈοδί, 40 ΜΒη}η15. ἐδη- 
ἰεπιαθ, 811 ΡΡ ΟΡ 11 ΑἸ] τι 
οοπ]οοίασα ΟΧΡΕΟΕ ποάτβ 
απεεῖ [κα ῬΟΙ. ἸΧς τοι. 

δου θέα. [11 οἹτπι. ὡρπαάςειν, 
«τιο δου ΒΘ τι} δγαΐ ὠρτερς 
ιν" Ἰαθοῦν ἰάμπὶ πη βίαι. 
ψΟ] β'μο, Μ55. ορο, ἐσ 
νιγι ἀορυθπομάογμηΐ:, ἀδίαν 
δία ἢ νι 10, (μη πᾶπ ΨΟΥ- 
δι: Ὑϑοϊδιιδηΐο, ἴῃ φαοἄδηι 
ΑΥἸΘ ΟΡ] 15. ΘΧοα  ρ] αν] δχ8- 
γαίει}}). {Ἡ͵δ8ε0 ὡρποφομιεν " 78 1 
ῬΟΓΟΙρ γα Ἰλοοὶ,, 4αὶ ΟΠ σο- 
τϊ,, πὶ αα ἀπᾶλ ρὶ πο} ἃ 4}1- 
40 “Ἰσοίογοι ΒΏ1 115. ρΡΟΥΙο, δι 
δαἀποίαίτη, Ἅρπαζειν: λέγδυσι 
οἱο. ἠοῖ: ἢ αἰρτιας εἰν. ιτι- 
ἰδὶτιην Ὁ. 115. Ὑ4 ἘΠ οομ ἴδε ῖσ 

πιδίδο, - ἰοοιτολ 8. ἀριανῖ ἀἰοῖ 
ΡΟΥΒΡΙΟΙΟΡδηϊ, “ον ϑεε. 0061 ( ᾽ Ι 

ἀδοχοῦ ἀρβαχάμηι ἰλαἃὰ ἀρπάς 



282 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

! 

ὃ20 

᾿Αλλὰ σκοροδίοις ὑ ὑπὸ τρυφῆς ἑκάφοτε. 
Καὶ γὺν ὃ δεσπότης μὲν ἔνδον [βουϑυτεῖ 

Ὗν, καὶ τούγον, καὶ κριὸν ἐξεφανωμένος" 

δὲὰ Σκορόδίοις ὑπὸ τρυφῆς. 1 ἐβλοίως ἀντὶ τοῦ, 58 σαβά- 

νοίς. ἐπειδὴ δὲ ἡσϑιον. ἑκάςσοτε σκόροδα, χοῦτο λέγει, ὅτε ὡς πλου- 

στήσαντες κατε οὐνησοιν τῆς παλαιὰς διαίτης. Μήποτε δὲ 

σκορόδου λέγει τὸν παυλόν" ἔτι δὲ ὠσφοδέλῳ ὅμοιος, 
"πα ἐπιτήδειος εἰς τοῦτο. εἰ δ᾽ ἄρα δηρτικόν, τε ἔχει, τάχα ἂν 

εἴ ποιρεὶ τὴν ὑπόνοιαν εἰρημένον. εἔρητοαις δὲ σκύροδον ἔσως, σπκαιόν 

σι ῥόδον ὃ ὃν. ποιροὶ τὸ σκαιὸν ὄζειν. τινὲς δὲ σπμοροδίοις, τοῖς τῶν 

σκορόδων "εοευλχοῖς, λικῷ δὲ περιπεσύντες οἱ ᾿Αϑηναῖοι τούτοις ἐχρή- 

σαντο. Ἄλλως. οὐχ ἁπλῶς τοῦτο, ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ, ὅτι τοσαύτῃ 

τοῦ 
«ς ο ΜΆ 

ως πακεῖ- 

τι οὐν Ὃ δεσπότ' τη6} Ὃ ἡμέ- 

σερος. Βουϑ τεῖ]} μεγάλην ϑυ- 
σέαν ποιξῖ. ΤὙν] χοῖρον. ἜἘξΖέ- 
πες ψεν} ἐξέβαλεν. Οἷς τε] δὺ- 

γατύς. Μένει) παρτερεῖν. τὰ 
βλέφαρα) τοὺς οῷϑαλμούς. Ο, 
70. 

ζειν. Ταιοϊ σπάθη σοσὸ 66 
1αϑα  γ01146, απ) νψοσεραηξ 
οἱρπασον, 46 4110 Ἢν, 6) Δ ΤΩΤΙ: 
αὰ Τροί(. "ΣΧ, τδ5.᾽ π. δά. 
εραΐ δῆη8δ. ῬΓΟΡΥπῖμ ἴῃ ΠοῸ 
Ἰμ5185. ΘΌΠΟΥΘ. νοΡΡυ ἢ ὥρπό- 

ΕἸ ζει. Ὠσὰ 5605 δὺ 7ΩΡ676 
Δ αι]πῖ8: : δρτα “οῤἼιοοηι οἰϊαγή, 
ρπάσωι, τῆν σφαῖραν, π πρὶν 'εἰς 
γὴν αὐτὴν “πεσεῖν. ΨΜοΙοΙ 151- 
ἐῸγ  ἀΥΟΒ δοίτι5. Υἱ ἀ το [86 δα - 
τα: 0185. δου ρίαν Οοπιῖ- 
οἷ᾽ ἀῤργαναίασ. ἰδ] δια βθμϑιηι 
αὐ ΠΡΌΥΘ., 5ΟΥνοβ. ΡΠ δ δ᾽ 1000 
βἰδίευ ἐρτιδ ᾿ωυ ] θη} Π}155815. }1π|-- 
51556. “ΑἸἸδανϑη γοβίδὶ ἀπ .-- 
οὐ]ῖα5: τὴ αὐτὸ τοῦ! ἑτωΐρου". 858- 
ἘΠδ  σογητηοάδι ΘΑ ΡΙα ΠΕ ο- 

μι ἀάἀιῥλ ἐὺ ρηγῃ παίξειν, “πώζειν ᾿ὠνομυοσιχες, 

»ίϊαπει γαρξδιηνεῖο ζεείογ)6, -4π8ῃ- 
ἀπαηὰλ 1π6}1π|5 ὡρπασῷ ΘΡ6γ6- 
ταν: 8564 απὸ τοῦ ἑταίρους Ὁ1- 
δῖ, αποα οαπθπι ΡΟΡ ΠΟΥ 8 
πο πὶ, ΡΠιΐδ ἐοἤοιαπι, 4α1- 
μθὴ8 Δαϊιδοβοῦιῖ, δθθη 186 
σου η΄ ΠῚ ΠΙπ16᾽ νἹαοίαν: 
πα δ᾽ ν 6] ΧΡ] ΙΟΑΥῚ ροβδοῖ, 
ὦ δοοἷο γαρίέα ρέδα ἐμασγο, 
1ρΡ58 πϑιι8 ο]15 τα]0, αἴ 
5οΙεραπὲ οδίοπ!ίαην ΠΟ Ρ1- 
Ια 84 ᾽πὶ ΟΟΠ)ΘΟΡΘ, 
ῬΥΙΟΥ (πὸ. {γ Π5[Γ8}}, ἜΧΡΠ1- 
οαἰϊομὶ ὙΘραρπαῦι,. Εχ αα1- 
Ριι5 'ος οομοίδε, Ἰοσᾶ νεῖε-Ξ 
γι δου ρίογαη βπρροῦιία-- 
Ρὶι ὕὸ. ἥσει» 6. ἀ6 Ἐπιά. Οσδεο. 
ΐπ Ἐφ: ετύδα. Νεπογαΐ Τῃ τη 6 η-- 
ἴση ὠπὸ τοῦ σῴφαερίου εοὐ 6 η} 

Τοστίοη 1 τηοᾶο,; 480 ἀἸοῖταιν 
"ϑαλλοῦ περιάγειν» . ρέγὃ 

τροχίνέως ανεμεῷν. οἰπὸ ἐαβδιον 

οἱαξίζεσθαι, ἀπὸ ἐξωμέδος πε- 
ριὐξνοιε " ρούμι φουῖὸ ΕΧ, τοῦ. 
ἄς Ταϑα Φαινίνδα, 5ἷο ΒΟΥΊΡΙῈ: 
εἰκάςοιτο, δ᾽ ὧν Ἐξ ἶναι ή διὰ τοῦ 

μικροῦ σφαερίον, ὃ ἐκ τοῦ ρ- 

"ΕΟ. ὧδ χα 

.2. ἃ 
δι7Γ0 



ΠΛ ΟΥΤΟΣ, 

Ἐμὲ δ᾽ ἐξέπεμψεν ὁ Ο καπνὸς" οὐχ, οἷός τε, γοὶρ 
Ἔνδον μένειν ἣν, ξθοώτνε γορ τὸ βλέφαρώ μου. 

-"᾿ 4 , .͵ 

μιεταβολῃῇ πεχρημεϑα, ὡςτες 
Α 
ο, πρότερον 

», δ " ": 

ἡσαίοίεεν ἀγαπήτωξ, 
, - 5 , 

τουτοίς νυν ἀφοδεύοντ' εξ ἀπορμιαττύμεϑα. 

820 Βο υϑυτεῖ,]} Καταχρηφεκῶς εἴρηται ᾿] βουϑυσέοι, δηλοῦ. 

σα τὸν τε ὄγπον τοῦ μιεγέϑους, παὶ τὸ ἐντελὲ ς τῆς ϑυσίας, ἣν 
56 ἑκατόμβην καλοῦσιν. ἐντελῆς δὲ ϑυσία. ὁ ἐξ ὑὸς, ταύρου, 

τράγου, καὶ πρεοῦ, ἣν καλοῦσι τριττύν. τριττὺς δὲ παρ Αϑηναέοις 
ἡ. ἐξ ὅδε, ποιὲ κριοῦ, καὶ τράγου ϑυσία. 

895. ̓ Ἔδακνε γορ τὰ βλέφαρά μιου.} Μεταβολὴ παντὸς, εἰ δ 

μὲν δεσπότης ὑποφέρει τὸν καπγοὸν» ἃ δοῦλος δ᾽ οὔ 

4ποσιο πιοᾶο βἰδίιδαίαν, 1]- 
14 αυἀεῖλ δαἀηιηθγο πΟμ 
ΨΈΓΘΟΥ͂,, ΒΡΕΣ Δ 6880, 48ΠῈ 
ῬΓΟΡΟΒι, ὅθ} Ῥατγΐοῃι: 
1 Του ΡΥ δία! 0 η18. ἀπ αδο {-- 
115 δδὲ 15 προσπαΐζοντος" δα- 
Ἰθόξιιπι ρΡοβίθα, 7 δ βρι ἀνθ 1. 

λέγομεν" Ἰηΐου δ άϊα 11}11}} οδἵ 
Ῥοίμπι5, ἀπδηις τι πὸ δΡ]-- 
ΒΑΒΪΌΥ. 

55. Σαβάνοι.)] Πζογοοῖ. ἴπ 
ΤΠρρίαίν. Ρ. 2525. 'λοῦσον τὸν 

ἵππον, παὶ ἀπόμαξον σαβάνοις" 
7᾽ Πεοπεπθϑί. Ῥ. 567. λοῦσον 
καὶ ἀπόμαξον σαβάνοις τροχέ- 
σιν ὅτε μάλιςα" »απποβ οἵ 

ἐπιέοεώ νψουῖλὶ ἢ ὁσοίδι5. Μά. 
(οεῖον. δὰ Πονπι. Ῥασῖ. 110. 
τιχ. άπ δ. ὦ ἡ Ὑ 6 16ο. 
“οὐ. αὐ Ἐ ον. Ἐκ Θορρί. Μαε- 
Β1οἾ. Ρ. 178. Εξϊπο ΟΥ̓ ριι- 
ἴο ποῃηεπ 1ϊπι4 οὐνιπμι 1 
Οτιίοι. ἴπβον. Ρι σοσχτιτ. ἢ. 
8... 7. «ἀμτοίϊε Θαπχιζιετς, 

ει εἐ ϑάφαμαβ : ᾿Σωβανᾶς. 
οχ δαΐομι ἰαΐο ἐπ ῆἔιι5α ατιο 
ῬίατΙ 1θ5 ἴθ ΠΠ5}185 Τροαιεη- 
Ἰαίαν, 60 Ἐπ τ τος τιμάς 
Ῥυϊμαπηι. τηδιιᾶν ογιΐ," ᾿πάδρα- 

ΕΓ 

ΤΟΤΙσοῖ : ἹπίουρΥ 5. Αταθ5 ΡγῸ 
ὀϑόνῃ ῬΡοβαϊ τη. Α. Δ. Χ, 11. 
Ρτὸ ὑϑονέις ΜΒ. ΒΙΌΠ1ΟΙ, 
Οτοπίηρ. ἴῃ Ζολαππ. Ἐϊαδη 8. 
ΙΧ, 4}. Οοι οι 114. γοᾶ- 
ἀτάϊι σινδόνα Μάη. ἈΧΨΕΗ, 
59. Ἐχ Οταθοὶβ Οἰθηνεγιθ, Ζ4-- 
ἐεκαπαάγίπο Ῥαράδσ, ΤΙ, ὅ. Ῥ. 
1θι. Ὠ. νἱχκ δηϊϊαπίονοπι ἀο- 
ἄενιβ. ὯΠῚ1 σώβανον ἱπνομΐα-- 
ἰὰν. οβουιρϑιὶ νοχο! ἰοίπιην 
Ποσοθ βομόϊοι «ωδιερδείαβ τὶ 
Σκοροδεθις, 564 ογάϊπο ρᾶπ- 
πὰ ἀἴνουϑο, αἴοπι, απΐᾶ 
Ῥοίϊογοπιὶ ριιΐο, δάποϊΐαϑϑθ 
ΟΡοΥᾶθ 511. ργοίϊαι : ΟΓε- 
λοίως .«-..- τοῦτο ᾧηδσιν ὁ « 
δια έτης ἐς εἴρηται δδ' σχίο ἴονὸ 
ἐχρήσαντο" οὐχ ἁπλῶς δὲ τοῦ- 

τὸ ΑΘ Ύρνς, ἀποματτόμεϑω" μή- 
ποτε δέ φησι τοῦ σκ. τον πονον 

᾿ ῳ Ἧ 

ὡς κακεῖνος .« « ."- παροιι τὴν 
ἧς ’ τ , γ' 

ὑπονοιῶν εἐρηπῶς.. Ῥαυνι οι] 

ὡς». 6π|8ο ἀοίοιοθαὶ 1. 4, 
ἃ Θιεζείᾳ βιιϊχιϑ1. 

ἡ: τ Ι ᾿ 

50 Ῥκατόμβην καλοῦσι] Καὶ 
τριττὺῦν δά)θοι! ϑμδα. π᾿ Βους 
ϑυτεῖ" Βοααομθιὰ8. 0: ΟΠ} 1 5519; 
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Αστῦϑ ΟΥΑΒΤΙ ΒΟΕΈΝΑ ΒΕΟΌΝΔΙΑ. 

Τρέμενρος Ιαμβικοί. 

Δι. “Ἑποὺ μετ᾿ ἐμοῦ, σαιδοίριον, Ἱ Ἱγῶ πίθος τὸν “ϑεὸν 
Ἴωμεν. Καρ. ἕω, τίς ἔσϑ᾽ ὃ προσιῶν οὑτοσί; 825 

Δι. ᾿Ανήρ πρότερον μὲν ἄθλιος, νὺν δ᾽ εὐτυχής. 

896. 
« ΒΑ ΑΘ νυ δν ᾿ μάν δ ἃ ἂν... 
που μετ᾿ ἐμοῦ, παωΐδώριον.)] Κορωνὶς ἑτέρα εἰσιόντων 

ε Ὡῳ 9 2 Ε Ε) ᾿ ) μὴ ΄ τῷ 
νποκρέτων. οι δὲ σέχοι ἐρμοβέκοι τριμετροι ἀκαταληκτοι κῷ. ὧν. 

τελευταῖος, 

, ».ὦ - - -» τ 
Χαρίεντα γ ἥπεις δῶρᾳ τῷ ϑεῷ (έρωνς 

᾿ εν ἢ ΄ 
ἐπὶ τῷ τέλει κορωνίς, 

“815 Καρ. ἔχ} δολοίδα-- 
ἴων, δὰ ΡΤΟΣΧΊΠΙΟ 50] 6 ἢ 6} 
νοΡϑηιη ποίδί: ᾧ (θικορέῳ) δια- 
ἐγέται ἢ ὃ ΣΧ ρεμεύλος, 7 ὃ 

οἰκέτης. ΝίδηΙ Οβειιμ εδί, 486 
ῬΟΡ ἤδη βοθηϑὴ (δγίο 6- 
Ἰοιαῖταν,, 1... 4115 ΘΧ ΘΠ Ρ]47}1- 
ῬΡιι5 Ομ οιν ἰἰ, δου Ποῖο, 7 
ἴδοῖο ργοάουλ 15... Ῥδυβομπαθ 
Τα 1550 δαάϊιειθιῖα : οἰαγ 5 Ἰά θη 
ἀοσαὶϊ! αὦ ν. 802. 51π11] 86- 
Ὑποπθη8 ἀρδιγάμι νἹάονὶ δἷ- 
ατπ|6 ᾿Ἰπἀθοονεμι, τιῦ οτιπι 86 χ-- 
Ὑυ1ὺ ΝΠ ῬΥΟθιι5. δὸ 7:55 
σου τητιξα 8 ΒΟΥ ΒΊΟθηὶ πᾶ μ- 
οαἰαν.  χκ νείουθα5. {0 118, 
που πὶ ΟΟἸ] αἰ ΟΠ 65. Δ 1ι526}Ὸ 
Ταογιὴξ δά τηδηπηι, Ὠ181} 
ἐχοογρίμαια. Ἰπνεηῖϊο: ἂἃξ Ο, 
1) Ὁ. βομιοΐο Οαγίομθ Ομγ6- 
χη ρβογβϑουδηι ᾿πϊσ 506} 86 
βοίαήηι τ Ἰηϑοσε: αὐταῖ 650 
γαϊϊοπ ΠῚ (οι Θ᾽ τορυαίδη- 
ἄδαι πο) Ῥαίδ : 81} 100], 
ἀπιϊ Ὧν σσμγ τ ΟΟἾΥΙΟΙΙ 
ἐπ Δα. δάβουιρι!, μ1}}} 1ιὰ- 
θοῦ δᾶπθ νο ἢ} 1118. ἀϊοδοϊ αι 15 

", 

δας πϑααϊῖαθ., ἰδίοβαμθ βαηΐξ, 
πὸ ΟΒτ οι], 5661) [4-- 
τοίπηι, οὗ ἤπηο ὉΧ Τϑορη 
αἰνταύαμχ. ρα Προ πίε Ὲ 
γ᾽ σαϊαηΐθημ, ππῖπθ εἰ 6- 
οεαδπΐ. δος δπΐθηὶ ρου βϑοηᾶ-ὶ 
γα ΨΑΥΙΑΙ1Ο... Ρ τιϊγοςπθ 
ῬΙαίο ἤμχονεῖ, δὴ ἢ δοίο-- 
εἰρι8, ὅπὸ8 ΠΟΠΠΒΠΟΔΠῚ 
ΡῬΥδοίου φῥοῤίανιιπη πιοπίοι 

«ιδράδϑηγ Ἰππον 8856. 80: Π|1ι8, 
πὸ ἔδοι]θ. ἀεπηνοσο. ἀἀ- 
αι Ο. 1) Ὃ. τη!ουργοΐδιο- 
Ὧ65: Ἕπου ἀκολούϑει. ΠΠαι- 

δάριον}] ὦ, Τὸν ϑεὸν) τὸν Πλοῦ- 
Ἴωκιεν] πορευϑῶώμεν. Ἔα] 

Ὃ προσιὼν) ὃ 
Ἄϑλιος] δυςυχής. 

τον. 
ΕῚ ’ 

ἐκπληκτιίκον. 
’ 

ἐρχόμενος, 

Εὐτυχ; ἧς} πλούσιος. Δῆλον } 

Φανερόν. . ἸΧρηςῶν} ἀγα ϑῶνγς 
Ρ γΤαρίοσ θα φυσά Βαρεῖ, Ἵνα} 

ὅνα, "Βοικας] φαίνεσαι, εἰγὰ- 
4116 ΤΟΥ μα. ΒΟΥΙΟΓῚΒ εδὶ αγδο- 
ΟΙ511. 

αἴθ. .6Χ Ιϑοδοπαβία ποϑίο 



᾿΄ 

ΠΛΟΥΤΟΣ;: 
ΑΝ 

585 

Καρ. Δῆλον ὅτι τῶν χρηξῶν τίς. ὡς ἔοικας, εἶ. 

Δι. Μαάλιξ- Καρ: ἐπτειτοῦ τοῦ δέει: τ πρὸς τὸν Θεὸν 

Ἥκω" μεγάλων γὰρ μουύσὶν οὐγον)ῶν αἴτιος. 
Ἐγὼ γοφ οἱ ἱκανήν οὐσίαν σοφοῦ τοῦ πωτρὸς ὃ30 

Λαβων, ἐπήρκουν τοῖς δεομένοις τῶν φίλων, 
Εἰναῖ νομίζων χρήσιμον πρὸς τὸν (βίον. 

8οή ὁ Ἕπου μετ ἐμοῦ.) Πλάτων" 57) Μενεξένῳ " 
. 5» ΄ 3 πω 

μὴ πισεύεις, ἘΠ μετ ἐμοῦ. 

2 

ἀλλ᾽ εἰ 

850. ᾿Δνὴρ πρότερον μεὲν ἀἄϑλιος.}. Δέπαιος οἰνη) 0 πρότερον πε. 

γόμκενος , ᾧ λαλέγεται ἢ ὃ Χρεμύλος, ἢ ὁ οἰκέτης. 58. ΟΝ 
κομιδῇ μὲν οὖν. ὠντὶ τοῦ, πανταηαοέ μὲν οὖν. 

ν. 898 Τοῦ δέη} δῖος οἴημ68, 
45 νιον ορμσιῖ, Βαά, 
Ἵ σα Δ ΤΟ δ ΔΓ Π]ΟΔ ΠῚ 501-π 
νανιὶ Ο.( 1). Τοῦ δέει] τίψος 

χροήφειες οἁπάοπαθο ρυδοίογξ 
οἱ βουιρίπναμη, οἵ ὀχρΠ οα- 

{ἰοποπλὶ ν. 1196. τ|ῦι: οχοιη- 
Ηϊαγτια ἰὐρ15 ἀδβουσιρία οοη- 
β6 πη: πο πθ δἰτίον 27. .526-- 
μμαπδ 1ἸῈ Ἰιὸς νογϑιι "68. 
Τ. 11. ». 112. Β. φπᾶργορ- 
ἰοὺ τοϑιἱποηάπαχ ἀπ χὶ. 

νυ. 829. Μούςν] Ο. Ὧ. 
μήδε ἐσὶν. εἴ, Αἴδιος) πρόξενος. 
Ῥοίογαὶ ΒΕΣ ϑλάψιν ΒΟ] βου ]- 
ἘΠ μισε 'σέν" ππιῆς Β44.. Ομ Π65 
διαρεμπὶ ΒῸΣ κρᾶσιν εἴ συνο:ίρε- 

σινη μους, τιῖ Εϊσο]οδίαζ. ν. 

995. οὗ τ021. Καὶ ταῦτ ὡς 
΄ », 2 5 ΄΄ 

ναγκη μοῦσε --ο, Ἐκμουποδύνει 

ΡΓῸ ἐμοὲ ὑποδύνεε δἀποίαϊηηι 
εδῇ α Ἵγγρλομε περὲ παϑῶν. 

ν. 8ὃ2ο Ἵκανὴν "ἢ σα θ; 

ἐρκτὴν» ΡΟ ὠρκετήν. Οὐσέαν] 

Ἐπήρκον»} ἐβοήϑουν. 

ἐπαρκεῖν, ααὰθ 

περιουσίαν. 
᾿ ν Τοῖς δεοκοένοις 

Γυσαιιθ πη ἰδδίηα. ἰοαπόπα 105 
για, ἀκα δποίαπῖ ἴα 
ΝΙρν. ᾧ. 0. πᾶσε τοῖς, θδομοές 
νοις ἐπίκουρῆσαει ἴθ πη. Ῥ 

γ0η. τὸ]. μἴανα ποίδν!, 
ΣΧρήσε- 

«-ς ’ 

μέζων) “ὑπολαριβάνων. 

μον) ὠφέλεμον. 

ΒΡ άα ρηπΐαὶς Αἰμϑίογι. 
1. Τρεττὺς ἀρπὰ δαπάριῃ 16- 
ΒῚ ππαϊο, 
τριῶν) ἐκ συὸς, πριοῦ, καὶ τρῶς 

γου, Ῥαιὸ Δ}1ὸν τριττὺν 80 
4115 ΘΧΡΙΙΟΔΥῚ ἀούι ὰ Ετγ- 

γῆο}. ἴω ΚΓ. ΜΝιάο 2266...16- 

γαίωώ, λον. 1. ος τῦ, ριορά. 

δ ΜΜενεξένῳ] Ϊὰ ἤπ α184- 

Ἰορὶ Ῥ. 520. Ὁ. εὐ βοὴ Ῥγο- 
οἱ π1]ὺ Ρνῳ. διθ. Ἐπ, 5001" 
Ῥβϑουαῖ ᾿ὐαίο: ἀεὶ μετ ἐμοῦ 
ξένοι τινὲς ἕπονται καὶ ξυνακροῶν. 

Τα ες 

58 Τὸ δὲ οἷο.1 Τία το] αν 
Ρτδοοθάθημθιι8 δάἀ]υποίμ τη, 
γοίεχοβ ιἀα, βοοιίμ5. 420»- 

Νο- 

«ς 4 τ 

ἢ ἐντελὴς ϑυσία, ἐκ 

᾿ι. 
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Καὸ. Ἦ πού σε ταχέως ἀπέλιπεν το χρήμωτα. 
Δι Κομιδὴη μὲν οὐν. Καρ. οὐκοῦν. μετὰ ταῦτ᾽ ἤσϑ' 

ἄϑλιος; 
Δι. ᾿ Κομιδῇ μὲν οὖν᾽ καάγω μὲν ὦμην, οὗς τέως δ 35 

αν μὲ δεομένους, ἕξειν Φίλους 

8ήο Αὐχιμὸς γὰρ ὦ».} 180 Τὸ ἑξῆς, ὠπώλεσέ μιε Ὁ ὧν αὐχιμιὸς 
τῶν σεευορέων. ἡ τὸ ὧν ὠντὶ τ ποῦ, δὴ. 

τοῦ, ξηρὸς γενόμενος ὑπὸ πενίις ἀπώλεσε τοὶ σκευοες. 

᾿Αττικῶς δὲ εἶπεν ἀντὲ 

᾿Αλλως, 

ἹΜετωνυμιικῶς, ἀπολέσαι μὲ τοὶ σκευχριοὶ ἐποίησεν. Ἄλλως, ᾿Αντὲ 

855 ᾿Απέλιπεν] {ΠῚ οἷαι- 
ἀϊοαπίεαι νουϑαι {{Π|0Ί 61, 
Δἀ)]θοὶ ν 1{Πὲι ἐφελκυςικὸν, 
απὸ οπηοίδα ἀ, οαγομὶ; 
πο Ὁ. 1900. ᾿Απέλιπεν) ἀφῆ- 
κε. Ἤπονυ } ὄντως" ἡποιλοῦο 
ϑολοί. Ποηιογὲ δὰ Ἰ]. Γ, 45. 
ὄντως δή " Ἰηϊεγγοσαΐϊνο ζιρέθολ- 
ἐῤηῖεδ ᾿α 6] οχὶῖ, 868 μη ἢ5 
ΟΡΡουίαπο ἰὸς 4πἰάθ 10 
Ἰοοο. Αἰποζοχίέὴν οἴδπάι ἀπέ- 
λιπε πδ ΟΥδοοίβιηὶ χϑίϊο- 
πι6 1) ΓΘ ΠΊΓΟΤα ἐπέλιπε" π0]-- 
1 ἀϊοίπαπι: ΡΥΔΟ] 51} απ θα 
Βαΐο διιβρίοιοηι ἢ, δεορλά». 
ἘΠποδ Σ ΠΠ ῥ.. 665...Ας., 1.6- 
οὐ φόγοὸ αρμ αἰρίδίορλ. 
οὐ ὄμῆν ἀοοιῖνδ. )μηοέτοχν {α7ι-- 

ψιαην. αοέζριη,, ργοὸ 1εβοῖο 
δὲ ψιαδὲ οἰδοίδέπιο: {ἐν ἐμεῖο, 
Ἤπον εἰο. 26 οἶέο εἰρζδοογιιιέ 
γυιε7η}.,,γνῖ. Ομα ἑαηιοῖν Οο7ι-- 
ϑέγιοίζοιο ἐπέλιπε οομδίαΐ 7)}6-- 
ψιιοινέ 5. τεδεγραγὶ, φιιαπν ὡς 
πέλιπε. Πονοοῦγο αδραοχαῖ 
Θαϊα., ΟἾδὶ ΠΟΙ δ]: δα]πηοΐμ5 

δοοιδαί νυ5, 7εοογαΐζῖα Ἰοσυ8 

αἱ Τδιβοηῖο. Ρ. 5. Β'. το μὲν 

γοο (χρήματα) ταχέως ἀπολεῖ. 

πεν τοὸ δὰ (ἀκούσματα) πώντα 

τὸν χρόνον παραμένει. ῬτοΧΊ- 

χ Ε , 

Εξεω} κτήσασϑαι, 

ΠΟ ΒΕ] 6 οἴ 15. ὙΘΥΒΙ15. ὈΥΟΥ 118 
Αρεδὲ « Ὁ. 90. οτογοπλ 
απ οδιδᾶ ΡΟρογοσΙΐ, ἴδ0116 
Ῥαίοϊ. 

ν. 855. Κορμοιδὴ} Λίαν. ᾽Ὧι- 
μην} ὑπελάμβανον. Τέως] πρώην. 

Ὄντ τως] ἐ- 

ληϑῶς. Δεηϑείην ] εἰς χρείαν 

ἔλϑοιμιε, ᾿Εξετρέποντο] ἐξένευον, 
μετεβάλλοντο. ᾿Εδύκουν } ἑνό- 
μιζον. σ. 1900. ἴῃ 4πο τάδ 11 

δϑὲ "δου ρίμιη εὐεργέτησα. 

ἐπι οἵ Αἰιδέογιιβ, οϊθΐο τὸ 
δὲ, οοἰοαγα πϑϑοῖὸ μὰ ἀθ 
οᾶτιδα τοί] σπηΐ δά ν, 850. 

δῷ {Ὁ ἐξης] ΝΙΒῚ πονάηι 
μάροὶ διμζα. 1ῃ Αὐχ χιμεῖς Ῥνδο-- 
ἴον μβᾶδὸ ραῦσα]ᾶ: 

ὃ ὧν αὐχμὸς τῶν 
σκευκρίων" μιετωνυμιιπῶς " Ἰὰ 
ΧΡ ϊοαι οηθ. Ργοϊαῖα 483115 
8511 πηθίοπυπη8ἃ, αηϑογδηΐ 8- 
11: βδϊ ο, τι βοηϑῖιβ ο0Π-- 

᾿Ανξὲ τοῦ, 
Ύ [ , 

ἤπωλεσε με 

: Ἷ 
ϑῖοξῦ, αὐάι ἀεραοναῖ, 7. με- 

Ϊ “ 2 ΄ Α 

τωνυμίκως, «πολεσῶε μὲ τῶ 

σπευοίοιο; ἐποίησε. Τίαρο διεῖ-- 

αο οὐἱρα Τὰν Ομ θη 18, 
ἀπᾶο ρᾶλαμλ ᾿πί ] Πσοραὶ, αἱ 
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ὍΝ ἡ ρα. εἰ δεηϑείην ποτέ" 
᾿ ἐξετρέποντο, κοὐκ, ἐδόκουν ὁ ὁρῶν Μμ οἱ ὃ 

Καρ. Καὶ κωτεγέλων γ᾽ εὖ οἷ, οτ' 

287 

2) » 

ἜΤ᾽ !. Ϊ 

οὐδ. 'κομιδῆ μὲν 
᾿ 

οὖν. 
Ι δ. ᾿ ἋἊ Ὁ Ἢ ᾿ ,ὔ 

Αὐχμὸς γάρ ὧν τῶν σκευαρίων μ᾽ ὠπώλεσεν. 8.40 

᾿ ᾿Ὶ “ ᾽ 
τοῦ, ἀπώλεια. μεταφέρεται δὲ ὠπὸ τοῦ σέτον. ὅταν 2.50 οὐχ μεθ 

ἐπιγένηται ἡδὴ τῶν ς-αχύων αἰ δρυνο εέ ἕγων 9. ἀφανίζεται δ σ΄ 
ΑΙ 
“ 
τος τὶ πον 

ΚΊΡΝ 
κατακαίεται. εἴρηται δὲ παρ᾽ ὑπονοίαν, οἷον πυρῶν καὶ π ρε ὼνς 

δὅη Καὶ κατεγέλων] Τῃ 

Ο. Ὁ9᾽Ὁ. Πιργάγηῖ δία ρον ναὶ- 

ἀθ 1ηΡ οΣ του ργοίατίο - 

ἘΠ 6, 4188 παῖ νεβίοα!ο 
ἐξ δάροϑινα: 

'χὰ ἐποίουν ἀλλο γινώσκω λίαν" 

3 ΄ - 
οὐ μιῶνον ταῦὺυ- 

μᾶθο δῖπθ τὐΐὰ αἰβιϊποιὶομο 
οΥὐἄηο. σοηϊίππο πη στ {π|᾿. 
Λίαν δά κομιδὴ ᾿ρογίποῖ, αἱ 

ΕΧ 806. ΤΟΥ ὅ115. ΠΊΔΣ 50} 1} 
οϑὶ; δὲ οὔδα νϑυριυιι γινώσκω" 
ΤΠ απ βοηΐθηίᾶθ οχρϊοπδο 
Ἰπβουνιπηΐ: μεόνον 

ψν 1.4 ᾿ , ᾿ 2. ἣΝ 
(τὸ ἐκτρέπεσϑαί σε, καὶ οὐ δὸ- 

οὐ ταῦτα 

κεῖν δρῶν) ἐποιίόυν, ἀλλὸ καὶ 
κατεγέλων οἷο. 

ν. 8ή0 Αὐχιιὸς} Σ τέρησις, 
Τῶν σπεναρίων] τῶν χρειῶν. Ὁ. 
1). Ὁ. χρείας οἱ χρειασίδια 
Οὐᾶθοὶ στϑεοι γε νοσαηΐ 
τἰοπδιία. Ἀτιϑδέογιεβ. αὐτο μι 
ΟἿ 5Βαβρεοίπηι Παδιον ιν ττηο 
νου απ, Ὑαΐο! 6 Π) ΠΟΙ 
νιάρο. Αὐχροὺς τῶν σκευα οέων, 

ἀππὰι 5 πα θην οχἱπδηϊία νᾶ- 
88, ΒΙΠΪΠ] πιο 1 115. δι ρογοϑί, 
απο πιθηϑᾶμι ἰποι  ομ 61 11.-- 
δἰσαΐῖ : 1118} ΓΟ ΠῚ Ὸ ΠαΤ 1 ΠῚ 
Ῥομαμίαηι αἷλ 88. Ρογα 1586, 
1ἃ οϑί, οἰξϑοι 886, τιΐ, 4 ὑΥ]τι5 
ἉΠΉΟΟΒ 8606 βοβδασαμΐ, ΠΌΠΟ 
ἀπ] αρ 515 ορίβθι5, οἱ Ἰουδὶθ 

οὐπι. ἕαςοθ οα 415, ἀΠΠ σον οηΐ, 
διθί40. 1ΠΒΌ ΟΣ ἀπδ αΠ ἀτοηξ, 

7 

' 

ΤΡΥ ἀυλογστ δωζώχην νὶοΐδπ- 

τίη, πο π, ἴαο1]ὁ αἴχονο, 14 
αὐατάοια αὐραροὶ, εἰ ϑολοίξα-: 
δίωϑβ ὙοΡΒοιλι5. μϊορο, Ἰοχδε, 
510 .21}05. γ]Ἱοῖβδῖπλ Χ1018.. ΘΠ, 
οοπίου 56π6. πίε ργοία 10} 1- 
Ὀὴ8 νοχᾶδβο :  51|Π5}]ὰ Ῥ6 010 
Ρχγορίαθ 1πβρίοοσο Ππναθ1, 
τ, ἀπδιὴ ἐπι (ο Πάο5. 10515 
511 Ππαβομέα,, ποῦ οἰϊκηχ 6χ- 
ΟἴΉΡ]Ο. {120 τπαη! δία. Τὸ 
ων ἴῃ Ἐαάᾷ. Α. ΕΠ. εὐ Β. σεῖς 

Ἰπποοΐα δηρον ποία δἰρηαίμπι 
δοσεηίτπ οαγοῖ; δα ΟΡ οδι- 

Β8 1}, πὶ 1Α]10Υ, αιοᾷ' Ε4, 
ῬΡΙΠΟΟΡΒ. ΒΕ} 1011 ΘΟΑ10}8. γ8- 
ἰλοπο ἀἀἰοαναῖο, ΘΧΡΧΟΒΒΘΥ 
ογξι5 εἴ Αμϑέογιδ ἴἰὰ βου ὶ-- 
Ῥϑδυιιηΐ,, ἨΪ 1. σοῦ ὴ]5 “42.:- 

οσἰορλαηῖθ πὰ ῬῥῈΒΙ] οδίασ 
ὧν" ἀπο απππι αἰ 6556 
ποατιοαὶ, αδηὴ ᾿ ΣΤ οἰ ιν 
τοῦ εἰμὲν αἀμοιμοάο ροβεῖ} 6χπ 
ΡΟ ΡῸΣ δ), ἰρδὶ ντάἀουτηῖ 
ἔρο πο ἀπθῖίο, «αλ δολο- 
ἐαδέαθ Τπουϊξ ομνοχβαία )0- 

“γτἱοᾶ, γεὶ Ροΐμια Τοροα Ρᾶγ-π 
ἰἰοι]α ὧν ρυὸ οὖν" ἰαπίο τηᾶ- 



, 
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Β 5} “Ὁ τ ν δὸ Ὁ ᾿ Νὴ . 
Καρ. ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ νῦν. ΔΆ, οὐθ᾽ ὧν ἐγὼ πρὸς τὸν ϑεὸν 

ΣΝ ΨΑ ι ᾿ » , 

Προσευξόμενος ἥκὼ δικαίως ἐνθάδε. 
᾿ ΕΙΣ ρἿ δὲ ἢ ἣν" ᾿ εἰν Ὁ 
Καρ. Το τριβώνιον θὲ τί ὀύνωται, τῖρὸς τῶν Θεῶν, 

᾿ ΝΣ χὰ ἷ 
815 Ὑὸ τριβώνιον δέ: } , Τὸ παλαιὸν ἱμιώτιον. τοῦτο γὰρ ὁ 

ἤ » 

οἰκέτης ἐβαάταςεν. 

ε 

-“οω στ : 

840 Μῶν οὖν ἐκυηϑης.} Παίζει παρ τὸν Ελευσένεον νόμον" ἔϑος 

ν. 84ιτ ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ νῦν] Ἔςαι 
γοῦτο. ᾿Ανϑ᾽ ὧν) ἕνεκα. Ἥκω) 

ἦλϑον. Ο. 1) Ὁ. 

ν. ϑή 5. 1 τριβώνιον] Τὸ 

παλαιὸν ἱμάτιον. Φέρει [ βα- 
τἄάζει. Τουτὶ] τοὐτὲ πρὸς τὸ 
παιδάριον. (ὐ. 10}. ανονο νο- 
11, τιῦ͵ ΟΡίπΟΣ, πὸ 4015 τοῦὺ- 
σὲ τεξουγοῖ δά τριβιώνεον " υἱοὶ 
Ῥοίϊϊα8, πὸ σεν ᾧρώσον 60Η-- 
πη ρον"; ὉΔῚ ἤπο 4α1- 
ἄδην νόζοβ τὲ Ο. 9. πα} 
αἰδιίτποίτοιβ ποῖα ΞΘ ΔΉ ΕΣ, 
ἘΔ4. ροβὲ τουτὲ νεὶ τδήογοιη 
ἀηϊογριιποίϊοπθηι, οχοθρία Β, 
γαΐ. ἀπαθ πλπμαπι ΡΟ], 
νΕ] 515. 1|Π) Δ ΟΥΓΟσ Δ ηἋ1 ργδ8ο- 
ζογιιαῖ. ΝΙΒΠ ορο5Ε, ἀποιηὶ- 
πῦ5. οοπηηοάθδ ζρασον Ρῥτδο- 
οράεπίθι5. δ δ᾽ αἐτθν μος 
Ῥοίο, φράσον, τί δύνοτος, τὸ 
τριβώνιον οἷο. 51Π|1}18)} αἴάιο 
ν: 560. [μι 1115 διε πὶ πρὸς τῶν 
Δεῶν. πιαϊίπη ΨΕΥΘΟΥ, Π6 
50] Ώ1115 11 7} 15] ΠΡ. Π4}] [οΥ-- 
τπτϊα ρα ἰβοδαι Τοοι ΘΠ θῖὴ ἀρὸ- 
Ἰονουῖ, Τὸ τριβώνιον δὲ τὶ δύ- 
ναται πρὸς τὸν ϑεὸν οἴο. Δι 
Ῥογὸ μραμἑοίμην σι 7αοῖί, 
φιλώ ρεγέϊπεί «ὦ 226μην Ῥζιι-- 

ἐμηνὉ Μιάείπι βαῖο,, ἀπειη- 

αἀπιοάππη 'π κομιδὴ μιὲν οὖν, 
βίο 11ἀοῶλ 1. ἴθγ πα χαρεῖ1- 

Ἰΐοπθ, πρὸς τὸν ϑεὸν, Ἰοοιηλ 
4 51 ν18558. 

᾿ 

δῖ5, 41ὰ Ττοαιεηΐεν, 1η. 127ε-- 
γοαοίο Ἰαμρὶ 80] οιΐ γὸρ ὧν" 
ἄτα ἰαιεπ Ἐχρεοίδθιῖ, ἄπ 
Ῥουδαδάθαμη, [ΙΟηϊοα 1]}- 
88 τη. ΑἰΠοὰ δοθηᾶ [ΟΥΥῚ 
Ροβ80, πο βοϑἄιτιν, ᾿Ατο 
τικῶς δὲ οἴο, 51. δι γτϑδοορίαμα 
Ἰοοϊ πολ 51. χοεσε μάτιν 
Πα  }π8Ὲὸ ΘΑΡΙΟ: δ. ρΥλπλτιηλ 
Θμθη 65 ὠπώλεσα. ἀοῖπαθ {111-- 
585 6] 1η. δἰΐοσο "Ϊαίο,, νὲ] 
1. εὐἀϊίῖοπε απδάαιη (ΟΓ8}}--- 
τηδίϊοὶ νοἐτϑία αἰ} ποάο 56 γ1-π 
Ρπη Ἔχ {1556 νοΥδιιἢ,, Αὖος 
γὰρ ὧν τῶν σκευκρίων ἀπώλε: 

σα, ἴπ0]5. δἰταπίὶ δαΐι] εχ 
ΠΟΙ ριοῖ, π60 ῬΓΟΥΒιι8. ἱἹπορίθ. 
ϑοπολπιι. ἤοοοθ ροβιίτη ψ]- 
ἀολιΐαν: πᾶπὶ τῷ ἰαῦος ὧν ἀ6-: 
οὐγαῖο γοϑροησοί Ἰπίουργοία- 

110, ξηρὸς γενόμενος ὑπὸ πε 
νίας, παι νΟΟΙ5 6)8 ροΐο-- 
δἰαΐοπι ὁ ἤιοίαπο πιοηδίνα-- 
νιν Αἰμδίον. δὰ «4“γιϑέορηα)ι, 
ΤΠοβ. ν. 852. οἱ Αἰοα 
οομδιρίαπίπθ ἀἴο1 τῶν σκευα- 
ρίων ἀπώλεσα ῬΥῸ τὰ σκευά- 
ρία ΤΟΝ 1816 πιοηθίαχ; 80- 
ἰθαΐ ἀπῖρρο Οτχδιμπιαίῖοὶ 688] 
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Ὧ Φέρει μετα σοὺ τὸ παιδάριον τουτί; φράσον. 

Δι. Καὶ τουτ' ᾿ ἀναϑήσων ξ ἔρχομαι πρὸς τὸν ϑεόν. ϑ4ςξ 
Καρ. Μῶν οὖν ἐμυήϑης δὴτ᾽ ἐν αὐτῷ τὰ μεγάλα; 

γὼρ ἦν» 
τιϑέναι» 

ν. 845 ᾿Αναϑήσων ἔρχομαι} 
᾿Αφιερώσω , ἀνάϑημα ποιήσω. 

Πρὸς] εἰς. Ο. 150. 

ν. 8406. Μῶν) Ἄρα δή. Ἔ μνή- 

σϑη.]} ἐδιδαχϑης.. Τὸ μεγάλα] 
μυςήρια δηλαδὴ. Ο. 1)᾽ Ὁ. γεὶ 

ψιὰ οαιιϑὰ ποῖΐαηάδι) δὲ 

ξμνήσϑης ἰἴὰ μνηϑῆναε ῬΥῸ 

μνησϑῆναι Ἰππι πα τιαι πη Ογε- 

σογίο ΪΝΝαξέαπιξεπο δ 8 6- 
δ . 

πισπαάαντί. 

οομπβίγ πο! 015 [ΟΥ ΠΊ8Π|, Ρ8-- 
Τα) ΒΟΙΠΙΟΙ, ἃ 4τιὰ ΓΑ] ΟΠ6 
Ῥγοοεάαΐ, Αἰἰλοῖ8. 116 {γ]θιιε- 
γ6, τὖὐ 51ΠἸΡ]1ΟΙΓῸΥ 1}108 80}1- 
Ῥαηΐ ὠντὲ αἰτιατικῆς γενικὴν 

παραλαμβάνειν, αποὰ ΟὈγίμη-- 
ἐλ ἀὸ Αἰἱ. 1)14]. ποίἰαϊ: 

νὰ, 2. ϑδέορῴαμ. Δηΐμ. ἴῃ 
τλθι δ ὁ 1914]. ῬἩὴρὲ" 44. Α8ι 
Ῥγοχίηλι8. δαΐθπ) ΘΠΔΥΓΔΙΟΥ 
ἀ 6416. τῶν σπευαρίων, 804 418 
απδάδιη ΘΟΠΑ ΠΠ 0116» οΟὨ]αη- 
πιὶ οὐ πὶ ἀπώλεσε, αιοά νεοῦ- 
Ῥυ. δα) η΄ ᾿ποάμαπὶ δοςε- 
Ρἱξ, 481 Ροπογοίαν Ργὼ ἄ- 
πεςέρησεν " δίαας 846 ἐπολέ- 
σαι μὲ τῷ σκευάρια ἐποίησεν " 
οὐ ἜΧρ οί τθ}] 41π| δι} 8-- 
δαγὶ ροίεβί, αὐχμὸν τὶ ρμε- 
πιέγίαπν τπῖθ}}Πρὰϊ, ΟἸΠΪΠῸ 
Ὠθοοβ86 εβί. Οοπίρα ροβίγε- 
ττ8, ἀπ αὐχροὸν ἱπίουρχθ- 

ρι. " « “ , ἐν οἷς τις ἱματίοις μυηϑείη, 
ὥσπερ δηλοῖ καὶ θὺ Μελανϑιος ἐν τῷ περὶ Μυςηρίων" 

ῃ -- - ΕΝ 
εἰς ϑεοῦ τινος ταῦτοι ὄνϑί- 

ταῖν ἀπώλειαν, ποά 1Δ6πὶ 

ἔοσχο εϑἰ, αἰᾷᾳιι Ξέρησις σ. 
69:9. θορυ]αν αὐχμὸν, τῶν 
σκευαρίων 5886 ΜΟΪ 1586. 88{18 
ἀδοϊαγταὶ,. Οτάϊηθδ νΟΥῸ ο0Π- 
ΘΙ ΠΙΟΥΘ. ΟἸΡΟΡῚ ρο[ιι]85οηῖ 
Βαθὸ αἰνουδοσα μη ΟΧ ΨΑ.118 
σού τορι} 1η θυ Ριἰἀπγθηίᾷ 600]. 
ἰεοΐα. (ὐδίουιιν. εἰ 118 απἰά 
Εχιβιδϑης α) μι6 πη, ΠΟῸΠ 
ΟΡδοινα ἱπαϊοδηΐ, αἴθ δα 
Ἰρϑαη) «4 "Ἰδέορἠανβ ΕΓΒ 
βαἀ ποίαν. 

θο Μελανϑιος] Τ)οἴον τι δά 
Αν. ν. τογϑ. Μελανϑὴς 5ογ]- 
ΡΒιΐαν : νῖήο σο. Ζειιγ5. Ῥταοῖ, 
84. ΕἸΘιβιη1α, ἴπ 4πὸ |1Ρ6]- 
1ο 88θρ6 τῃϑη!]! πεῖ Πα]π8 
Β010111 ἴδοι οᾶρρ. Υ. ὙΠ, 
ΧΙΙ. ΧΙΧ. Ομρι8 δυΐο Μο- 
ἸΔΠ.Π}}1 περὶ Μυςηῤίων 5Βιηρα- 
Ιᾶγα [που ΐ, ἀπ Ρὰγ8 τῆς Αγ- 
ϑέδος, οὐ])ὰ8. δῖιπηὶ δοίοσ ὁ Πλ 
Ἰαιάαὶ Παρροογαέ. ἰῃ Τρυπά- 
γέονυ διαιιὰ ἴοιπογε ἀἰχοσίπι: 
Μοπδᾶπανὶ ᾳαίάθμ 100} 60- 
ἀπ {π{π|0, οἰ αίτπι8 ΑΡ Ανταῖη 
Ἐπθαγ Γαίου, 46). 46 580Υ18 
ἘΠ] διι81}118. απ μη πηιοίΐο ἰχ8- 
οἴα886. ρΡιυΐζαὶ “7εμγ διε, Δη.Ὁ-- 
ἀῖπ|ι Ἰαΐοτο ἤὸπ Αἰἰοὰ 580- 
Ἰὰπὶ νιάἀείιν, 864. ὩΡ]ν18 
Ογαθοῖαα σο]θργαία τυ ϑίουϊα 
ΘΟΙΠΡ ΘΟ Πἶββθ: πᾶ ἰπάθ. 
5 Πηΐτι τισι ον, απο ϑολοΐ, 
«ροίί, Κὴ, αὐ 1, χχ20. οὁὉ- 

δὴ 



-- 

Υ̓ 

590 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Δι. Οὐκ" ἐλλ ἐνεβῥίγωσ᾽ ἑτή τριωκαίδεκα, Α 

Καρ. Τὼ δ᾽ ἐμβάδια; ; Δι. καὶ ταῦτα συνεχιειμοίζετο, 
Καρ. Καὶ ταῦτ᾽ ἀνωθήσων ἔφερες οὖν; Δι. νῇ τὸν 

Δία. ι 

Καρ. Χαρίεντώ γ᾽ ἥκεις δῶρα τῷ ϑεῷ φέρων. 850 

πάτριόν ἔσι ταῖς ϑεοῖς ἀνιεροῦν καὶ τὸς «ολὰς ΘΙ τοῖς μιύςιχις, 

ἐν αἷς τύχοιεν ωνηθέντες. μυστήρια δὲ δύο τελεῖται τοῦ ἐνιαυτοῦ 
Δήμητρι καὶ Κύρῃ, τὰ μικροὶ καὶ τὸ μεγάλα" καὶ ἕἔςε το μι- 
προ ὥσπερ προκάϑαρσις, κοιὶ προάγνευσις τῶν μεγάλων. Ἄλλως. 

Σκώπτων εἰς τὸ ἑμώτια τοῦτό φησιν», ὅτι ῥυπαρώ ἐσ. ἕνιοι δὲ 

τὸς τοιαύτας σολαὰς εἰς τέκνων σπώργώανοι φυλάττουσι" καιϑαροὶ 
δὲ πάνυ ὑπάρχουσι καὶ νέαι. ᾿Ἄλλως. θ2 μεγάλα καὶ μεεκεροὶ 

μυφτήρεα ἐτελοῦντο ἐν Ἐλευσῖνε τῆς ᾿Αττικῆς. μὴ ὄντων δὲ πρότε- 

ρον μερῶν. ἐλϑόντος Ἡρακλέους, καὶ “έλοντος μνυηϑῆναι, ἐπειδὴ 
νύμος ἣν ᾿Αϑηναίοις μηδένα ξένον. μευεῖν, αἰδεσϑέντες τὴν αὐτοῦ 

ἀρετὴν, καὶ ὅτι φίλος τε ἦν τῆς πόλεως, καὶ αὑτὸς τοῦ Διὸ 
ἐποίησαν μεερεροὶ μυσήρια, ἐν οἷς αὐφὸν ἐμύησαιν. ἦσαν δὲ τος μιὲν 
μεγάλα Κ Δήμητρος, τὰ δὲ μεεκροὶ Περσεφόνης, τῆς αὐτῆς ϑυ- 

Ψατρός. ὃ δὲ μυούμενος τὸ ἱμάτιον, ὃ ἐφόρει ἐν τῇ μνήσει, οὐδέ- 

ν. 847 ᾿Ενεῤῥίγωσ ] Ἔν αὐτῷ ἀογπι αν ΠΙΡΡαυῖτιβ. ο7π15. οο-- 
ἐρέγωσα., ἤγουν ἐξεχείμασα. Ο. ἀἸοῖ8: Χαρίεν (θῶρα εἰρωνικόν) 
1:0. γ᾽ ἥκεις (7λ9ε:) τῷ ϑεῷ φέρων 

δῶρα. 
- 848 τὰ δ᾽ ἐκ βαλια] Τί 

Ἀνς τοῖς ἤγουν. τὰ καλίγια. Συν- ἀΠΑΙν 

ἐχειμάζετο σὺν τῷ ἱματέῳ. Ος. βδογναῖ, Αρο]ομῖαήι Μενάν- 
1). Ὁ. Ῥυϊαιαπὶ ἱπίθογαν ὁ- δὸῳ ἀπκολουϑεῖν λέγοντι ᾿"Μελη- 
γαϊϊομθηι, τὸ δ ἐωβάδια τί σίους, ὕταν ϑύωσι τῇ Ῥέω, προ- 
δύναται. ἀοιπάοθ νοοοπὶ Ἰρδᾶπὶ ϑύειν (1ἰὰ Ἰοσοπάππ,, ποις 
ἜΧΡΙΙΟΙ, Ἐπ “ΟἸοβοὶθ δά προσϑύειν}) Τιετίᾳς καὶ Κυλλήη- 

ῬΙαΐπηλ .2γἐ5ἐορλαηΐ Μ585. νῳ" οχ αι δίπλα], ᾿ροῦπις 
Πᾶδθὸ ἃ 7}1:| (αγιίο ῬΤΟΙοναπ- αι ΤΠ ποάϊα ἢ 6588. Μοηδη- 
ΤΥ ἴῃ Καλήγον Τὰ δὲ ἐμβά- ἀτὸ βῖνε ἘΠ ρΉβϑδῖο, βῖνϑ δἰτπη- 
δια" τουτέσιν καλίγια, Ὧο οΥτίο, 1ηΐοσίοχθα δοίαϊο, 

οΟ] δὶ ροϊοδβί. 

" 

νι; 89. Ταῦτ} Μαῖο Ὁ. ϊ ὴ 
Ὁ) Ὁ. τοῦτ΄. ᾿Αναϑήσων] ἀφιε- θι Τοῖς μύσταις} Απδέθρε8, 
ρώσων. Νὴ] ναὶ, 1 96 4π6η- Ἰθοΐοσθ ὩῸπ ϑἀπηοηῖο, βαξ: 

16. νϑῦδ (ἰορου θη 0. Ρ]8μ6. οπχανιὶ σοὺς μύσας, δοΟ ρμᾶ- 
»»- 

᾿ 
͵ 
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5ΟΕΝΑ ΤΕΒΤΙΑ. 

Ἰαμβικοί. 

ς ᾿ ᾽ὔ 

Συ. Οἶμοι κακοδαίμων, ὡς ὠπόλωλα δείλαιος! : 
Α͂ . 

Καὶ τρισκακοδαέμων, καὶ τετράκις, καὶ πεντῶκις; 
! Ἂ ΠΥ ...Δ 

Καὶ δωδεκώκις. καὶ μυριώκις᾽ ἴου, ἰού. 
[ο ΄, Ι ! 

Οὐυτω πολυῴφοφῳ συγκέκρώμοι δαίμονι. 

.- 

[ 

δ 3 -» ΄ 
ποτε ἀπεδύετο, μέχρις ἂν τελέως ἀφανισϑῇ διαῤῥυέν. ἔκι ΝΣ 

ον. Ἢ - ᾿ ι ῃ Β , 
σρος Ἡρακλέα, τοῦτο καὶ πρὸς Διοσκούρους ἐποίησαν. 

ε 

85δ᾽᾽ Οἶκος κακοδαίμων.) Κορωνὶς ἑτέρα διρμοία" οἱ δὲ «ἔχοι ὶ 

ἐκ μβικοὶ τρίμετροι ρ5. ὧν τελευταῖος, 

Α 2 ᾿ ᾷ 

Νῷ δ᾽ εἰσίωμιεεν, ἵνα προσεύξῃ τὸν δεόν. 

5, δὰ ΠΝ ν . “25. Ὁ 29 » -»Ἢ ν- 9. 
ἐπὶ τῷ τέλει κορωνὶς, καὶ ἑξῆς χοροῦ αὐϑις. ἔχρην γαρ κανταυς 

“ ι , -» ς ἱ ον ᾿ 2, ϑι 

ὅκα ϑεῖναι χορὸν, εἰσιόντων τὼν ὑποκριτῶν ἔντος, ἄχρις ἂν τι 
ι΄. ς , τ 
ἐπέλϑῃ ὑποκριτής ἕτερος. 

,9 ,ὔ 

8δ4 Οὕτω πολυφόρῳ. ἸΠολλαά μοε κακὼ ὑφ΄ ἕνα καιρὸν 
» ΚΝ ζ ὑπ εν -» ι 7) ξ΄ Ἷ 
ἄγοντε», ἡ ὁ ποικίλῳ" εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ πολὺ ὕδωρ ἐπιδεχομκέ- 

ν. 851 Κακοδαΐίμων} Δυστυ- 
χής. Ὡς] ὅτι λίαν" 4π|ὲ6 56- 
7ππροηα; π8π| πἰγοαιιθ π|Ὸ- 
ἀο πὰ ὡς ΘΧροόπογο βο]εῖ 
Ο. 9). ἴῃ 40ο τράκες, οἱ 

καὶ ἰοῦ ἰοῦ] καὶ Φεῦ, νι[οβ6: 
το] ϊοσὰ διπἴ: ΠΠολυφόρῳ] πολ- 
λοπλασίῳ, πολλὰ κακὸ (έρον- 
τι. Συγκέκρα μαι } μείειγμμένος 
,,» 

ξεκιέ- 

- 

οἷο δἰσγοίαγαπι ΟΥ̓ ΙΟ 15. 51- 

Ὧ6 ἀπθῖο Ρ᾽ δου ἢ, γάΐμ8 : 
ψ ΟΣ] 4. ΠΠῚ τοῖς μεύταις 11 
ΟἸΠΟΙΙ5, αᾳπ8ὸ ρῥτδθοθάπηΐ, 
Ἐαά, οσουχγαϊ, 65 πιαίδπαι 

Οδτ58ΠΔ| ΠῸΠ ἱπγοηΐϊο: σοηϊ- 

ΡΟμΘ τηο068ο, πάτριον ἣν τοῖς 

μύςαις ἀνεεροῦν ταῖς ϑεαῖς καὶ 
τὸς ςολάς" ΟΥαΪποΠ νΩ}}ο- 
τα ΡΔ.! α] τ 1Πγ ΟΡ ΘΥ 6 ΟἿΣ 
Μεϊδηιῃῖο πὸη ἰἸσπουῖ 7 

602 Μεγάλα εἰο.} Εαάοιῃ 

τιϑαῖθ αὐ ἐμύησαν ΡΥδοίενί 
πλᾶγσο Ο. 1) Ὁ. ᾿ΐεγα νἱκ 
πᾶ αἰᾳπ αἰΐεγα αἰ 58: θα, 
ΗΠ δαίοπι δἀποοὶὶ ορογπ6- 
τΤαΐ, 4186 ἰοσπηΐθ 1π ἣπ6 
80}1011], δπεὸ δὲ πρὸς Ἡρακλέα 
εἴο. 

02. Ποικέλῳ] Εα44. Παρεπὶ 
ποικίλα" οογτὶρεπάμπηχλ εχξ 

ἍΩ 
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Δ ΩΝ » , Καρ.᾿Απολλον οἶδ ἐμὰν καὶ ϑεοὶ Φίλοι, 

ἈΡΙΣΤΌΣΔΝΟΥΣ τ 

855 

Τί ποτὶ ἐξὶν, ὃ, τὶ πέπονθεν ἄνθρωπος και- 
κόν; ; 

Συ. Οὐ γὰρ σχέτλια πέπονθα νυνὶ πρώγματα, 

»᾿ ..9.᾽ » , ἜΝ: “ ᾿ : ΄ 
νου οἵνου" ἤγουν ἀκράτῳ, καὶ ἰσχύυρῳ προς τὸ κῶκον. εἴρηται δὲ, 

ὅτε πολύφορον μὲν ἔλεγον 

ᾧορον δὲ, τὸν ὀλίγην" 

ν. 855 Καρ. Ἄπολλον εἴο.] 
Τμ Ππ}ιῖ8 5οαπμᾶ8 ρΘΥ80118 ΟΥ-- 
ἀιημδη 415. Εἰάμι οομβοημπηξ, 
Ομγογϊο ΡομΙπ5. οχίαγθα- 
ἴο; οἂἱϊ ἰδλθη ΠῸ ψΙἀ θη 
πᾺ 1146 Ῥᾶνίε5 ᾿1ὸ οοποράθπ- 
ὅὍλΔε. Ἐκ Οοήά, Μϑ585. ᾳιοβ 
Αιιδέομιοα ΘΟΠΒΆΪαΙ, 111] 65- 
86. ΨΑΡΙΔΙΙΟΗΙ5 τἀποίδίιι 46- 
ῬΤΘΙΟμαΙ, πἰδὶ σποα Ν αἴϊο. 

ν. 861. {πδ511 νἱ}} Ρθυϑοπᾶθ 
Ομγειαν αι βιιρδίιι αὶ, Ψο- 
ΤΏ Ιοπσο «τον Οὐ. 1) Ὁ. αὶ 
ΘΠ ΠΟ 7106 8188 ΟΠ ΘΙΏΥ]Ὸ 
Ῥαγίεβ αὐἀβίσπαιβ ἃΡ 1|]8, 
ᾳαδι ΕΔ. βοαηπηΐα, ΡΟΥ- 
βοπασα αἰ ΓΙ θα ΟΠ 6 τππ|]-- 
{ππὰ ἀϊδογδραῖ, ῬΓΙμτηλ ΘΠ]. 
Οαγίοα μῖοὸ πυϑήσαπι σοη- 
Ῥᾶγοὶ αηΐθ ν. 879. γῥυίογδ, 
απᾶο ΟΔΥΟμἶ8 ποι] η6. να]- 
ὅο 5ππὶ βιβῃηαία, ἴῃ ποὺ Οο- 
ἀἰσα Ομγομνὶο οεἀμηΐ, 481 
Βουν ἶ Ἰοοαη 116 σσοα- 
Ῥαὶ ν. 880. 890. 807. 9922. 
4ὅά, οοἠέγα Οαγοη ΡτῸ Δι- 
καέῳ 500 ΡΟ ΠΙᾺ} ν, 809. 1)6- 
ἴηάο ΡΙονᾶαιιθ πόβιεν Οὐάοκ, 
486 Ῥαθ] τοὶ ΠΡΡῚ γι 
σῖνο ἰγιραππι,, τῃ. Ομτοπν- 
Ἰμπὶ ἰγϑηβϑουῦιρδιξ, ΠΟΙ ἰδη- 

"δῆς ἢ Ὃ- ὶ , 3 , 

τὸν πολλὴν κρᾶσιν δεχόμενον, θλιγό- 
Ἂ Ὁ δννκ - ΄ 
7 μιετο(δοριπκῶς, ἀπὸ τῶν πολυκορπὼν χω- 

ἴππι ν, 809. 564 εξ ἰοΐππι 
114 σα ϑυοορπαπῖα οο]- 
Ἰοφυίαμι ἃ γν. ὁοοῶ. αὐ ν." 
928. απᾶ6 ἴοτθ οπηοία 781 
ἄἰπα, δηϊοαθδη 1ρ81πὶ (ὐ041-- 
ΟΘΙ ἸΠΒΡΌΧΊ5586Π),, οΟΠ͵]εδοία-- 
γὰ {πεγὰπὶ δάβθοιίτδ. ῬΑ ηΣ 
1σίταν ΔὈΓπ10, ἀπ Ποὺ 1π 
αἰνόρθο ΒΡ] ΡΟΥΒΟΠΔΡΠΙ 
Ῥᾶγίοβ δα 1ἢ τποάππ αἀ156- 
β'αβ σοι δἐ {ΠΟΥ : δἰΐαιηεῖι 

11π4 Ροκίογογσθιι Οπγᾶθ 810 

το] οί πὶ, ΡῚ ΠΊ8]115 40 4110-- 
ταιπὶ 51 {5118 Ποϑίγαθ 86Π- 

1οηΐ186 Ὁ Ε ΜΉΝ ΑΝΣ δ0ο068- 

ΒΘ. 1. 

ν. 856 Τῇ ποτ ἐσὶν οἷο. 

σ. 9). Τὰς ποτ᾽ ἐςὶν οἷο. 
Ῥοίογαι 118 ΘΟΠΟΙΠΏΔΡ1, ἘΖε 
ποτ ἐσ: ὃ, 
ϑρωπὸς (νε] ὥνϑιρωπος) κακόν} 
86εἰ ΠΟΥ ΨΟΥΒ1185 
βουιρίαα. παραὶ ὅπερ, αϊιὰθ 
Ἰπίογ ρυθίαϊο [Ο]ΟΓΑΡῚ πϑαπϊξ,, 
Π15] ΡΓΔΘΟΟΒΒΟΥΙΣ τίς. "πα 
Ροῦτο, Ποτ] ὦρα. Πέπονϑεν) 
ἔπαϑεν" τπἰ ν. ργοχίπιο, ἢέ- 
πονϑα.} ἔταϑα, βθοιπάτιπὶ [Ὁ7- 
Τ 8 ΠῚ ΤΟΟΘΟΠΓΟΥ 5 ΟΥ̓ δθο  5Π|1- 
Σ χέτλια) χαλεπά. Νυνὶ] ἐ9- 

“ 
09ῳ τι 

ἌΓ 

τί πέπονθεν ἄνα" 

ὡ 
δ(.- 

ν 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 
Α Ψ Ὁ 

᾿Ασολωλεκως ἅπαντω τὰκ τὴς οἰκίας 
᾿ . " Ὁ ν 7, ᾿ 

Διο τὸν θεὸν τοῦτον, τὸν ἐσόμενον τυῷλον 
ΑΝ ν ΕΣ κ ε 

Παάλ,ν αὖϑις, ἥνπερ μή λίπωσιν αἱ δίκαι ἐ 

ἡ 
ρίων, ἢ πολνανϑὼν δένδρων. 

ΑΙ Ὲ ΒΚ οὟ᾽ Ε ν. ὦ 
κως ὡς απὸ οεὐγον παε ὕδατος 

ὃθο Ἤνπερ μὴ λίπωσιν 

“τίως. ᾿Απολωλεκὼς} φϑείρας. 
Τη- οἰκίας] τῆς ἐμῆς δηλαδη. 

ν. 859 Τὸν ϑεὸν] Οπιϊδ51ξ, 
σψεῦϑα ἰγαοΐο, Ο. Ὁ Ὁ. Τὸν ἐ- 
σύμενον) τὸν γενησόμενον Πλοῦ- 
τον" σομίϊιβα ογεάο; Πλοῦτον 
Δάβουιθ! ἀοριιοσαῖ πορίθοΐδο 

νοοὶ τὸν ϑεόν. Πάλιν αὖ. 

ἐπ παραλλήλου. Αἱ δίκαι) αἵ 

κρίσει. Νοῆ ῃρΡΓΟΡϑπάπη 
«8, 4ιοά Αἰεϑέογιεβ 508ρΡ108- 
Ῥαΐυν, μη κλέπωσιν" ῬΟ5868 

οἴϊ8πι, μιῇ πιλέπωσιν, 400 
ψΨΟΥῦΟ τιϑῖ118 εϑὲ Οὐπηοι5 σν. 

554. Ῥο] 5 βου θαπὶ λείπωσειν 
Η. διοράαπ. 'Ἶποβ. 1,.. ὅτ. 

Ἐ. 1. Ρ. 062. Β. αἴᾳφῃο 4}11. 

ποικίλῳ ν6] βῖπθ ϑιεζάία., 48} 
Ἤδοο 1ἴἰὰ ἀσβουῖρϑιῖ 1ῃ Πολυ-’ 

Φόρῳ, αἱ Ῥγδοίου. πᾶπο 50] Π| 
Ἰεοϊ! πο πὶ οοίοσα οἰπί 1π δολο- 
ἐιαδία ποβῖσο πηϑϊοσα. Οοπ- 
σοβίδο 58: ἀϊν θυβου απ Οὐ δηι- 
χηα!]οογ πὶ ἱπίεγρυ ἰαί!οπ98, 
485 ἰαϊοὰ ἴῃ πιοάμ) 6556 
Ῥοίϊπ5 ἀἸδ! προ η4αβ ΔΙ γον: 
Πολυφόρῳ] ΠΌΛΛ εἰς Ἐπ ἂΞ 

Ἄλλως. 
-Ὁ- , 

τῆς συγκράσεως γενομιένηξ. 

86ο 

συγκέκροι με, μεεταζορι- 

δίκαι. ᾿Αντὲ τοῦ, ἐὰν θά τὺ 

» 

γοντε" εἴρηται. « οἴνου" ἡγοῦυν 
- ᾿ 

ὠκράώτῳ, καὶ ἰσχυρῷ π. τὸ κε 
(ἰσχυρὸς οἶνος ἀρυά Οὐδθοοβ, 
βἰοα! Γ,ΔΙ] 215. τλγτέπν γογέε: 
4πὸ 1ογίλιι5. 60 ΠΔΒΠΟΥΈΝΗ 8- 
446 πιοάπμη ΟαΡ1}) εἴρηται 
δὲ, ὅτι πολύφορον μὲν ἔλεγον 
(ν εἱ ὈνΘνΤτι5 ΘΟ δμίαα, πο- 
λυφόρον γὲρ ἐχεγὺν) τ ΠΧ ὃ- 

λέγην" ᾿ ποικίλῳ μεταφορικὼς 

εἷς. Νεῖῆο ποὴῃ [το Ὁ Υ, 
αρίϊα5 ἴῃ 8ὸ 5ε4θ βοῃὶ ποι- 
κίλῳ, τηὰπἰίοαιθ τηᾶ515 πγοῖδᾶ-- 
Ῥβογσᾶεὲ στίϊοποπὶ οοηβίασος 
πη ΤΠ οἰϊοαίογο ποικίλος δαέμεων» 
Βἰηἰδίτα οσίππα νὰ1 ψαγ 85 
βἴιηα], ν 6] δ]ϊὰ5 εχ 4111, οἷ 
ΠΟΥ5 ΒΘΙΏΡΟΥ οαἰ δηλ αίο5 δά- 
ἔθ 68. 

θά. Τὸ δίκαιον παρα.) δὲ 
)μαϊοία αφὲ ποῦ αεδιαπέ : 
μος πιοάο 1π16}}Πσοπά τη οτο- 
ἄο, εἰ τὸ δίκαιον αΧ δι το- 
ΘΟ ΟΣ, ῬΟΠῚ ῬὉΓῸ 7778 
αἰἰοίζογιθ, δικαιοδοσίᾳφ. ἴθπάς 
ψ6͵ΙῸ 0 ἀ!οΙου μη βονουιαίθ τ 
80 ΨΙΟ]ΘΗ 14ΠῚ ΨΟΙΡῚ8 118 ἰγᾶ- 
ἄμοι που εχ ριβοδίπι8, οοπι- 
Ρογίαμι ποι ἰπαῦθο. 
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Δι. ἕω σχιεδὸν τὸ πρᾶγμα Ὑινώσκειν δοκῶ" 
1 Προσέρχεται γάρ, τις κακῶς ,“πρώττων ἀνὴρ, ́  
Εοικε δ᾽ εἶναι, τοῦ πονηροῦ “κόμματος, 

Καρ. Νὴ Δία, καλῶς τοίνυν στοῶν οὐσόλλυται. 
Συ, Ποὺ, ποὺ σϑ'᾽ ὁ ὁ μόνος ὥπαντας ἡμῶς πλουσίους δός 

δίκαιον παρα μεεένῃ. σπώπτει δὲ πάλιν, ὡς βίαιον οὖσαν, τὴν ἐν 
δικασηρέθις κρίσιν. 

8ὃ65 Εἶναι τοῦ πονηροῦ κόμματος. 1. Κόμμα, εἶδος φαύλου 
νομίσματος. Ο5 ἀντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν φαύλου συτήμωτος, πονηροῦ 

ν, 8δι Σχεδὸν) ᾿Αντρερὺς, 
Τράττων] ποιῶν. Κακῶς] ἤγουν, 
δυςυχῶς. Κύματος) χαραάγμα- 
σος. Ὁ. 1). Χαραγμα ρέειε- 
γχιΐαγην, ΠΟ) οἰ (71 δίκα ἐα7ην 

Οὐ άθοοϑ ἰπ θυ 65 νοσᾶγ ἀ0- 
οαϊὶ (α;. εν ΐ απ. τὰ ΟἹ. 
Μ. εἱ 1. αν. νοραθθϊ!απι ἃ} 
ΘΗΪ ας. ἀποίπιην, τ θτι5 ΠΟῚ 
501π|π) χαρασσειν 140} 08. Οἱε-- 
εἴογε., οἱ παρα χαράσσειν, 504 

οἴσα μι χαρακτήρ θέα, δέ  γ16110 

ατιοίογϊέαίε μμὐέδοα χιιρηηηιῖδ 
ἐπργεδϑιέην; ἀπο ΠΌΧΙ 50- 
Ἰεξιηη185. 11}8 Ἰοαιοπαὶ {οντηπ- 
ἴα ἐπιβάλλειν χαρακτῆρα. λὲ- 

ἤοδορἤμι8 ῬΟΪ. 3. Ρ. 14. τὸ 
δὲ τελευταῖον καὶ χαρακτῆρα 
ἐπιβαλλόντων᾽ ΡγῸ 60 οἰχιΐ, 
ἐπικόψας χαρακτῆρα ()6οοη. }]. 

Ῥ. 259. “ογαεπιεδ τῇ ἴαοϊο, 
4πάᾶ}|6 [ἀογαϊ ἀρ “Ζ.γ,δέοίοίο 
ΠδΥΤαΐαη, 0)}]8Πη6 51121}1 ΨΥ. 
αν ΠΑ Ἢ ἄλλον χαρακτῆρω 
ἐπιβαλών" ΄τῃθθἊο ρῥδγῚ ροίο- 
δίδϊο τπιϑαγρνοναὶ μιεταπκόπτειν. 

Ἐθ 165 1846, δὴ 10. “42}0ὲε1-- 
εἰαηππαπέϊδ ΟτΥαὶ. ργὸ ἴ|γ888 
οοηίχα Ῥα]αιηθά. ρΡ. 186. ν. 
36. ᾳιιοά νι]ρο Ἰορίταν, ῬΠοο- 

ὨΪ 65 πρῶτοι χαρακτῆρο ἔβαλ- 

λον, γοΠηρομί πη 811 1 ἐπέ- 
βαλλον" απ 18 ΑἸ] Π}11}, 51 
4115. 68ΠΔ| 10 μδγῦίο) ΡΟΙ]5 
1ΠΟ0 οἱ, ΒΠΏΡΙΟΧ σνοσθπμι 
ΘΟ ρΟΒ1 1 ψ]06. ἸΟΪΘΡΑΥῚ μο8- 
5811. Ἦϊμο 1Ππ8γ8πάτ|8 αϑὲ 
τ 5, ΤριΟῦ,, ΤῚΣ ΩΣ 
Ρ. 21:14. Ἰδὲ χαρακτήρ᾽ 18 ἐ- 
πιβολή" ἀποά ρυνρογῖπι 1η-π- 
ἰογρυοίαν 77) οζέεινυν ΟΧΊ511-- 
ΠΟ: ΠΟ 1π1ΠῈ85 “βοογαί65 Α- 
ῬΟΙΠΟοΗἸδἴοΒ., Οὐ} 118. ΡΟΣ 8 Πὶ 
ΘΕ] εσὰηβ πιδίδριιογα ΨΟΙΘΟΥ 
τὶ 8815. δάμπο {που ροῦπ 
ϑροοία, δα 1)ομιοι. ρΡ. ὅ. }. 
Οἷς (Ηδτοα] 80 ᾿Β]"6560) ἥ 
τῶν ἀρετὴ τηλικοῦτον 

εὐδοξίας χαρακτῆρα τοῖς ἔργοις 

ἐπέβαλεν" αἴθ Ἰοοιιτ γ6- 
ῬΟνΙο8. δα ἀποίπιῃ ἃ ϑολοί. ,0-- 
»λοοί. ἀὰ "τ δοι. ν. 110. 

ν. ὃθ4 Καλῶς τούνυν) 86- 
ἄθπὶ πἰριπβαπο νοῦπ] 86. ροΥ- 
πημπαὶ (Ο, 1) Ὁ. 5εἀ τπνηο 
ψοΥδτι, 1)οῖμάδ, ᾿Απόλλυτα!} 
ἘΠ ἢ 

τ᾿. δὃθ5 Ποὺ εἰς.} Ηυϊο γεγ- 

5111 ΝΡ ΕΠΙ) ο. ἄδην" Ἐτερφ 

τούπων 

πν ὙὉ. 
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ς ,ὔ : Φφ ’ ᾿ Π 

Ὑποσχόμένος οὗτος ποιήσειν εὐθέως, 
ΕῚ ,ὔ ᾽ - ω Ὁ ς 

Ἐΐ πάλιν ἀνωβλέψειεν ἐξαοχῆς" ὁ θὲ 
- ’ 

Πολὺ μᾶλλον ἐνίους ἐξὶν ἐξολωλεκως. 
Καρ. Καὶ τίνα δέδρακε δήτω ταῦτ᾽; Συ. ἐμὲ 
Καρ. Ἦ τῶν πονηρῶν ἤσϑώ.. καὶ τοιχωρύχων.. 
Συ. Μὰ Δί᾽, οὔμενουν ἔσϑ᾽ ὑγιὲς ὑμῶν οὐδένος; 

τουτονί. 
8ὃ70 ᾿ 

, " ᾿ , ε , 3. εἴν 
ποιρυμκατος εἶπεν" ἐπειδὴ καὶ περὲ πλούτου ὁ λόγος. εἴρηται ἀπὸ 

- - ᾿ , ι ν 3 ΕᾺ 

μμεταίφορὰς τῶν κπιβδήλων νομιισκιατῶων 9 διὰ τὸ ὀλίγον μὲν ἔχειν 
᾿ , ΄ ᾿ ᾿ 

χρυσὸν, πλείονα δὲ χαλκόν. ἐπεσημηνοτο δὲ τὴν λέξιν συνήϑως 
ΠῚ δὺ τ , ΙΧ ᾿ ᾿ ΄ .“ 

τὸ χ. ἑπειὸ) μῇ ἔπε νομισμάτων τὸ κομμῶ ἑἐρηχὲν- 

δὲ τὸ ἐξολωλεκως. 

συκοφάντης" απιαϑὶ ΠΟΙ ἩΠῚ 
ἰαπίτππι, 8564 Ρ1μ] βυοορίιδη- 
ἴδο 11 βοθπᾶμπι ῬγΟα]]5ϑοηΐ, 
δου πία το ΑἸ τον Ἰοαποηαι νἱ- 
ο65. πὴ 0 διβοιροχοῖ. Βαΐθου 
Δα 1856. ΡΟΥΒΟΊ 81 [68118, γ6- 
χα πιιίδη] ν. 802.; 64] 
οἴαιη β ςορμαμπία 886. ΡὈσου- 
Ῥαϊ ν. ο9ὅδά. αὔᾶγα πα]]τ|8 
νιἀοίαν, φγρυδοίοσααδη. 1111 
ΒΥΟΟΡΠαπίδθ, 4 πὰ8 ραγίοβ 
Ῥογαραῖ, ἰοοῖδ το] πα 8]. Ὕπο- 
σχόμενος) λέγων. ἘΕὐϑέως) πα- 
ραυτίκα. Ἐξαρχῆς] ὡς τὸ πρό- 
περον. ΤΠολὺ]} κατὰ. ἊἜνώους] 
ἡμῶν, Ἐξοχωλεκώς) ἀπολωλε- 
κως. Ὁ. Ὁ. 

ν. 8θ0 Δέδρακε} Ἐποιήσεν. 
σ. 10. τὰ, ταῦτα δῆτα" 
πΐγτι πὶ 1Π4}15 ταῦτα δῆτ᾽, 80 δῆ- 
χα ταῦτ, ῬΟγράχγιμι Ἰπ οΥοϑῖ, 

γ. ὅγ7ὺ Ἢ] Ὄντως ἄρα. ΤΗ-- 

3.)] ὑπῆρχες. Τοιχωρύχων] 
κλεπτῶν. Ο, 1) Ὁ. Βοοίο ρᾶγ- 
(Ἰοι] τη 7 βοοππάππι 72ενα- 
γιὲ ΒΘ αἰ θ μ 181} ἜΣ ΡΟϑε, 416 Πὶ 
46. ε]8 ᾿ιοο ἴῃ Ιοοο νἱ δὐ- 
Πυμλδίϊνα αἰϊδραίαηϊοη) νἱάθ 
Ρ. 2οά. ᾿ 

᾿Ατσικὸν" 

ν. 87: Μὰ Δ 1 Μὰ δία 

σ. ΠΌ. πὶ 586 }Ρ6 5ο[οῖ : Ῥρᾷθ- 

ἴογθα, οὔμεενουν ἔσϑ'᾽ ὑγιὲς) οὐ- 

δαμιῶς ὑπάρχει ἀὠληϑές. Οὐκ 

ἔσϑ᾽ ὅπως] οὐδαμῶς. ἘΤΓΟΥΘ 

ψυ]σαῖο ἰαρονγαὶ ἔχετοωέ μου" 

864 δἀδουιρίθπι ὑμεῖς. ὅϑοα-- 

έφονο Ῥ]αροραΐῖ οὐδεὲν ΡΥῸ οὐ- 

δενὸς, υἱ ΕΑ. 1.8. ἀαϊι48 

ποίδο ἰεδίαμίαν : πομ 126 1}1- 

πογαὶ Υ: πιαχίμηβ ν. ὅθ2.- 

65 ᾿Αντὲ δὲ τοῦ οἰο.] Ηαθο 
μἶ51 πορ] σϑη ἰϑϑίπιθ ἀθβουῖσ 
Ῥβ6υ 1 ἴμ56. ϑιμδώαβ,, οοὐϊοθμι 
15. ορογίοί να]άθ [1588 

ἀεργαναίαια : δῖ. δμὶπὶ 11 
Κύμμα ῬΡοβϑὲ νϑῦρα (ὐγηζοὺ 
ΡΥΟΪαία ροναῖί: ὠπὸ μεταᾷο- 
ρᾶς τῶν νομισμάτων ἐξ ὅλου 
χρυσίου ἀποκεκομι μένων. ὄντε 

τοῦ εἰπεῖν φαύλου συςή ματος " 

πονηρὸν κόμμα, ἢ παρώκεκομι- 
μένος ἄργυρος, Κιμδέθγιε8. 5ϊπι-- 
ῬΊ τοῖον 6 δολοϊίαδέα 50 }Ρ}161-- 
ἄτι 6586 ϑμίάαπν ἀἴκιῖ, οἵ 
αἀάϊϊα ποσαίΐοπο οαπὶ ΖΡογέο 
Ἰοσοπάσπι, οὐκ ἐξ ὅλου Χρ. 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
» Ε κΝ Ψ ΕἸ Ε) , « ’ Κουκ ἐσ} πως οὐκ ἔχετέ μου τῶ χοημώτα. 

΄ Γι δ Καρ. “Ὡς σοβαρὸς, ὦ Δάματερ, εἰσελήλυϑεν 

82 Ὥς, σοβαρὸς, ὦ Δάμιατερ. Σεσοβημιένος. κατακιωκώ.- - ᾿ μενοι δὲ τῶν Δωριέων τὸ, 
Ε , ς ᾿ "» ὦ Δαματερ, λέγουσιν. ὃ δὲ γοῦς, πῶς 

ΟΘ ἐπηρμένος καὶ μέγα Φρονὼν καϑ'᾽ ἡμῶν εἰσῆλϑεν. 
« Μ ν .] 8ὃγά "΄ Ὃ συκο(άντης.] 67 Οὐ δικαίως τοὐνομώ 
3 " . "Ὁ Εν τοῖσι μοχϑηροῖσιν ἐςὶ κεέμενον " 

32) ι “ " τ ἂν ΕΙΣ ο Ἔδει γχρ, οττις χρήφος ἥν ἡδύς τ νη ρ, 
Τὰ σῦκα προστεϑέντα δηλοῦν τὸν τρύπον. 
Νυνὲ δὲ πρὸς μιαχϑηρὸν ἡδὺ προστεϑὲν, 

- "Ν Ὁ Δ᾽ , Απορεῖν πεποΐηκε, διοὶ τέ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει. Ἐ 

ν. 8γ5 Ὡς] Λέων. Δάματερ]) 
"γῆ. Εἰσελήλυϑεν ; ἤλϑεν. Βου- 
λιμῷ) μεγάλως λιμώττει. (.Ψ 
10. τὲ το ρα. ΠΟΥ 
συκοίῥαντης εἱ δῆλον εδὶ γο]1- 
οἴπηη, αἰιοεὶ ΠΠ16Ρ 8. Δὲ. 7851] 
Ῥοιβοηδιπ ἸηαΔΙοα 08. οαρ δέ, 
Ἐὰα. ἀἸββιοη!: ΡΟΙΙΟΓ 65 41- 
ἀ6ηι, Α, ΕἸ. Εὰά. “πη. “μηξ. 
ἘΣ Οὐ δ δ ΔΩ ΩΣ 
βουλιμιῷᾷ,, ΠΟΙ ᾿] Π118. ἢ 1181} 
Ριδθοδάθ!α (Οαγίοη! {ὶ- 
Ὀαππ: δεοῃ5 ΕἸ. ,ᾷ. ζμπέ. 
Β. γαι. 18. Α. χαϊπου, οἵ 
Βα. Αδίον. αιιθιι5. πο 1η- 
Ἰδυ)ππροῦο Ρουβομδη Πιβίϊ 
ῬΙδοι, ΔΠΠΙ βἰαπάμμῃ νἱ-- 
ἀδίιγ ἃ δάγππὶ βρᾶΡὶθιι8, 
4πιᾶ6. ΒΕΥν]0 νου] θη) 70- 
οὐπὶ σἱΠἀϊοληΐ: θη 5πατίοὶ 
ϑυφοριαπίαθ Τοβρομϑι (4- 
ΤΊΟΘ. ἈΠ Ὸ4πῸ ἢ τοΐδηι τη11-- 
ἔθη 8. οι (ὐἀγοἢ ΠΟΥ ΠῚ 
Ἡ]ΟΙδοθηβ. Ὁ] Γο αίᾳιιθ. 1ἢ 
τη ] 8 πὶ Το ΠΡ} 6 06: : ἐπ πὶ 
ἀδηλιι πὴ 68 ΘΟ ΠΒΘ μι ΠΕ}, 4186 
70.511 νΤΡῚ ροΓΒοπὰ πμ] Π11η6 δἰηΐ 
1πά]σμἃ. 

ρο τοοοτοταί τ τ το ττ,ϑϑτι,γιθτ.ὕ.....-Πῦᾷϑᾷϑ.΄΄΄5ῦὖ.νϑ.΄΄΄΄΄Ρ . 

» ,’ , ᾿ , 

Ἀποκοπτεσϑαε ἴῃ ΠῚ Π]Π118 Ροτγ- 

ΟΠ 6 Π415. ΠΆΒΕΓΕ ἸΟΟῚΠῚ ΠΟ 
ΠῚ ΘΙ 1}1: ΠΌΤ 6 Π16]1118 50}10)68, 
ἐξ ὀλίγου χρυσέου κεκομ μεένων, 
0] ἐπέκεκο κε μεένων. Σύσημα 
οομ ηδαπ) ψορανοσὶδ αἰνογβὶ 
ΒΟΠΟΥῚ5. πΙδἔου 6, πη 6 4υ1α 
Ομ Πα! ν,. δῇ ΘΟΡΡῺ5. ἂο η8-: 
τἰοπθαν Ποπιϊηπ τὰ. τπργοβο- 
ΤΏ, ΠΟ 58 115 14 ποί. 

66 Ἔπῃρ μένος] ϑδοι 5 511 
Αμδέογιεην, 4 αἱ 1ἰὰ ΟΣ] οἱ- 
ταν, απ πὶ 1Π οἰποὶ5 46. 
Ιοβογθίν ὑπηρμένος.  Οποὰ 
δυο Οὐομπῖοοβ, ι Τ)ΌΟΓο5 
᾿ΣΡΙἀοσοηῖ, ὦ Διίμιατερ Δα]ι-- 
1886 ποίαϊ ϑολοζίασίο5, Ἰοη- 
86. γ6ΟΘαΙ ἃ δἰογ μη Οταιϊη-- 
"ΠΑ ΓΙ ΟΟΥῚ ΠῚ βοΐθηΐα, αὶ Αἰ-. 
(ἰοογα. ἀδάπ6 ἂἃ6 Ἰ)οΓηὶ 
ΘΠ ὈΥΠΔ ἢ] 6886. ὈΓΟΡΥ Δ 
δίαίπαῦ : νὰ Αμοίαίλ. αα 
ΤΊ]. Δὲ ρύπϑο νὸ δ. αν ἊΝ 
Ρ. 1685. ν. 53. οἱ εχ “ογα-- 
οὐδε. δὰ Οὐ. Ὑ.1 Ρ. 182. ν. 
45, ὉΠ1. πηοιηογᾶί τὸν τοῦ Κω- 
μικοῦ Πλοῦτον. 

67 Οὐ δικαίως Ηδεο ρτῖ- 

Π}11}} 1}. "4. ΕἸ. ἱτπνοοΐαὰ 

ΙΔ δπμΐ ΑἸΟΧ 18 ἐχ [4-- 

Ρα]α Ῥοδία ρεγᾳαδΐῃ εἰθρδῃ- 
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8γάώ4. Ὃ συκοξιίντης.} Οὕτω καλοῦνται δὃ οἱ ἐπηρεάφοντες 

ἀπὸ τοικύτης αἰτίας. τὸ παλαιὸν ἄπειρη μένον ἣν σῦκα ἐξάγειν ἐκ 

τῆ: ̓ Αττικῆς, τοῦ φυτοῦ κατ᾽ ἀρχοὶς ϑαυκιαςζο μένου. τοὺς σμιε- 
κρῶς οὖν διερευνώντας τ᾽ Τοιοῦτον, οὕτως ὀνομιασϑῆναι λέγουσιν ἀπὸ 

τῆς ὁπώρας. παραῦχιεῖ οὖν καὶ τοῖς ὁπωσοῦν κεατην ἐγκαλοῦσι τὸν 

ὀνομκάσαντα,, ἅμα καὶ τοῦ φαίνειν τὸ ἐγκαλῶ, ἡ εἰς δέκην εἰσώ- 
γειν. ϑηλοῦντος. ὃ ὅτι δὲ ἀπὸ τούτων γέγονεν, ἐκ τῶνδε δηλον" συ- 

καις οἰς γὰρ τοὺς Φιλεγκλή μονας ἔλεγον, καὶ συκοβίους, καὶ συ- 

κωροὺς, καὶ συκολόγους, καὶὲ φιλοσύκους, καὶ συκώλεις, καὶ συ- 

κύπαιδας, ἴσως ἀπὸ τοῦ πάντας ἐγκλήματα ἐφέλκεσϑαι. 

ἴ68, 4πὸ8 δογνανι “έλοῃ. τττ. 
Ῥ. 78. δ ἘΟΥΠΊ 86 Π511η), οἱ- 

81 10] 0, ἃ “λα οοαιρίο ἰᾶ- 

τ6}) πιιυ 06 οομλνθαΐ 
Ἔχρ παντὶ (αϑδαμώομ. ΑὨλμ,. 
ΕΠ Ἰοοϊ; 

08 Οἱ ἐπηρεάζοντες 10 

εἴϊδι) “ήεδγολέμα οἱ Αίγπιοτ 
ἤοριε5 ᾿πτον ργοϊαπίασ : ἰδ αἴ 
60 ποιῖηθ. δόμοιο 165. 
Πεογαἰα. ΑἸϊμ. ἴῃ ϑαώπαεδ. 
Οὐδ. ἴῃ 1. Α. εὐ Ἡ. 11. 1]. 
ο. 1δ. ᾧ. τ΄. Φγαβηιις Αἀὰδ, 
ἴῃ ϑδγοορημαπέα, οἱ ΜΠ. δέε-- 
ὑλαη. “π. 1.. ΟΥ. Τ᾿. ΠΠ|. ν. 
ὕ19γ} ἘΠΊ ΕΠ ἃ Δα δὲ 
τιϑιιγμθαῖιι8. ΠΥ Ου 5. ΠΟΒΙγῚ 
Ἰοοῖδ. 501 Π1Ο 116 5101 σαν ουιηΐ, 
ΠΘ6 Ρᾶνγί6 8. ο]115 νζαῖαβ οοη- 
ἐγοοίαγοῖ. Νὼο5 ππᾶπὶ αἰίο- 
γαϊπαιο. πιποι απ. ΔΡΒίου σ ΓΘ, 
ἔπη 81 416 πιὰ} βαθοβὶ σγὰ- 
Ὑ]ΟΙ15, αποά οπγὰπὶ ἀοοίϊο- 
γϑ ἀεοϑιάογοῖ, πᾶ ]σᾶγο 541-- 
δι σομαθίπην. Οαϊά 511 
σμεεκρῶς νῸ] μεερῶς διερευνᾷν, 

ἀοοοῦὶ οαρῖο : ἀἸχοσι ἀΠ 1418 
ῬΟβ886 ΨΘΡῚῚ, δογεριίοδεμδ δέ 
γγυξγυϊεέο δογιίαγὲ: ΠΡΘΗΤΟΥ ἀπ- 
ἀἴοπιι8, 8101} δίαιιθ οχθπι- 

: ΄ 
ΟΝ ςύμια, 

ΡΪα ἔπογιπὶ ἴπ ΓῸΠῚ ῬΥ8656Π- 
ἰθοὰ δάαιιοῖα. ηΐογθα π|6- 

ΟΠ] ΤΟρΡΟΠΘ, πεκρῶς" ποί]8- 
811πἃ δαπῖ, πειρῶς ἐξετάζειν, 
κατηγορεῖν. ἐγκαλεῖν" πικρὸ 
ἐγκλήματα πικροὶ ἐβξεταςαὶρ 

δικαταί οἷο. Οογγαρίοὶα χὰ 
ῬΤΟΜΪΟΥ, 60 886 0118 ΔΠΙ16 05 
Βοῦρίοσοβ ᾿ηναβϑιὶ: ἤοίρα-- 
θην ἀαοατδ, εἰ {4110 Ὁ, 1Π 
νϑητιβίο σαν 16, 4ποα ΕΡΙ1-- 
σταιη παῖ πὶ ἀπάτη 6. ἂρ 
60 ἀφοογρίογιμ Οογοηδ ΡΓ86- 
Ππχαπ ἤῆγαπο. 7 ατα55ογὲ ἀ6- 
ΡῬοιμητιθ: Ἐν δὲ καὶ ἐκ Φοβερῆς 

σπολιότρεχος ἄνϑος ἀκάνϑης Ἂρ- 
χιλόχου, μεεεροὶς τράγγας οἰπ᾿ 

Ὠκεανοῦ. Οὐ] ΔΩΙ πικράς; Πε- 

γη6. ρΡοΐεοβί, πὶ Αγοβ]οο ΕΣ 
[αοὶα πιεηΐϊϊομθ δοοῦθα 18π|- 
θοΡ απ 6]18. ἁιηδυϊῖμο δ8η]- 
ΠΟ ΠΟΠ ἰδίϊη. βισοιγγαῖΐ 
4 1 χολὴν τῶν ἰάμβων 1π 

ΡΤΙΠοΟΙ͂ρΡΙο Ῥβομπαοϊορίβίδαε Γ,8-- 
οἰᾶπεὶ Ζαζηεγεδ Ἔρτοσὶθ γ8-- 
δια: πικρόχολον ΑΥ̓ΟΙΠ]ο-- 

οἱ πικρὴν Μοῦσαν 

ἴπ Απιμοϊορῖα τεροῦθ8 ΜΠ]. 
ο. 25. ΒΡ. ιτ8. 20. 1 ΡΒ1- 
Ἰοοῖθβ Ῥοθία ἰγαρίουϑ ἐπεκα- 
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208 ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ; 

ΣΙ Συ μὲν εἰς οὐγοροὺν ἰὼν ταχέως οὐκ ὧν φϑανοιο' ὃ7ξ 
Ἐπὶ τοὺ τῴοχου γαρ δεῖ σ᾽ ἐκεῖ σρεβλούμενον. 
Εἰπεῖν. ἃ πεπανούργηκας. 

8γά Βουλικμεᾷ.] Πανν λιμώττει, καὶ πεινᾷ λιὰν" 

Καρ. οἴμως ἄρφω σύ. 

88 ὠπὸ 
Ε βου ἐπεῤῥήματος, ὅπερ ἐπιτάσεωώς ἔςε ᾿ΡΜΜῊΝ ἀντὶ τοῦ 

λίαν" 

καὶ βούγλωσσος" 

ὥσπερ καὶ ἐν τῷ. ὐα λιν μεγάλῃ ὐερα καὶὲ βουγαΐϊος, 

τινὲς δὲ Ἐἦδος νόσου Φασὶν. ἐν ἣ πολλὰ ἐσϑέον- 
τες οὐ πληροῦνται" τῶν γὰρ συκοφαντῶν τοιοῦτος ὃ τρύπος. ἣ Γά- 

ν. 8γῦ Ἐτὲ τοῦ τροχοῦ] ΕΖς 
ὃν τοὺς κακοὺς κολάζουσι. [{{ε- 

πανούργηπας] κέκλοφας. Οὔμως 2ἢ] 
κλαῖε. Πολλοῦ] τιμήματος. Ο. 
Ὁ Ὅ. Ῥυϊογον νογϑ 1η10-- 
διθ ϑιμααδ δα απχὶξ 1ῃ. Τρο- 
χισϑεῖσα, νλιϊοβιι5. εἰ ἔρδοὶ 5 
Ῥϑά!ρμβ ᾿ἰπ Ἐπὲ τροχοῦ. 

λεῖσο Χολὴ διὼ τὸ πικρὸν, ἰ6-- 
βίθ ϑδιωζαα. (Δδιιοι 851 418 οὔ- 
Ἰδοου, Οὐοδηὶ οδιιθὰ 501- 
ὙΠαΩῚ 6580 μερκροῖς, ΥΌΒΡΟΙ- 
40Ρ0ο0., Π1}}}}} δὰ Ὁρροβίἑτομ 5 
οἸορδηίίαμη Ρυϑοῖον σράγγας 
ΤΦΟΌΙΓΙ, ΔΕ ΡΙ 51 μρρκεροὶς ἀἀ- 
αἸαάογῖβ, πομπὴ ν Υθ15. πὸ- 
σψαμὶ πο δοοούοί; σοπίγα, 
4ποὰ πε ἴαο!δ. εἀμΠιθθ1- 
ἴὰ}, 51 πεπράς, ὅ010. ργ10- 
γι. αἰἰδίιολιι. νουϑιηι ΠΟΥ 
ἃ ϑαίμπαδίο γόνυ. δα 80-- 
ἐδ. Ὁ. 80. 5Βοά πίγο, πποίοὸ 
ἈΔ6]1τι5. Ἰορσαί αν, π60 ΡοΓρΟη- 
ἄογο. οοιῃπηοάτηι] 6δὲ,),, πὸ 
φαϊοᾳηαπι ἃ οομῃ)θοία 81 Π0- 
βίγδιν ἰδοτ. (ὑποα βϑααϊί ιν 
ἀμ ϑδολοίαδία, Ἐαιίονβ. 1[8 

ΝΑ Ν᾽: ; 
οομπδίχίε: παρασχεῖν «9... τὸ 
, “ -“ 

ὀνυμῶ ἄμα καὶ τοῦ (φαίνειν 
εἴο. 410. Ρᾳοίο βᾶπο ἴἰαΐοη- 
ἄμ εἴ, δρίϊι8 οὐαί ΟΠ 6 1], 
ΕΓ 5658. 5815 ΟὈΡΡΟΥΐΆηΟ, 

᾿ ! 

ΨΟΓᾺΠῚ 81 4115 41- 
ποη ἀἰ- 

σΟμΠΘΟΙ : 

Πσοη 1 ι5. δαϊεπάδξ, 
ΠΟΙ ΟΣ δηληδαν Ῥοϊεϑί, 

τα 6 ΟΙ 41556 ΠΟΠΜ11118,. 481- 

θιι5 τοι ρου δ 15 μον. 1η-- 
5611 ΒΟΪᾺΠῚΙ ΠῸ] διΠοϊδῇ. 

ΟΥ̓ ἀμλ πη [101 οαυ δ Π1Π}} 8πρ-- 
Ῥοαιπαηΐ, απο ψευθὶδ τᾶ 
Ῥυοριπααππχ νἹἀοδίπαν, πὶ δά 
μᾶθο βαηδηᾷα  ροϑϑὶΐ, δά Π1ρ06-᾿ 
1: Π8Π) βϑηΐοηία 8215 σοη- 
νομαὶ πᾶθὺ δ γημοίοσε οἷ 
διμξείαο: συνέβη δὲ καὶ τοὺς ὅ- 
πωσοῦν κατηγοροῦντας τινὸς φι- 

λαπεχϑημοόνως οὕτω προσωγο- 
ρεύεσϑαι. Μάτην ἐγκαλεῖν, πἰ-- 

81 πιθηᾶἊο ἸΡογοῖ,, 55 Ποδ- 
1, ἀπρα Τάγι Ο8.:, Μαΐδο 

ας ἐοηιοῦδ ρὲ οσαἰηιπίαην 
ἀσοιδαῖθ. ΜΟΧ δαϊοια. ροϑῖ 
τοὺς φιλεγκληκεονας ἸΠΒΟΥῸΙ ἐξ 

λεγον οχ Διγηϊοίορο ἴῃ Συκος 
Φάνται, ὉὈῚ ομοία Πᾶσο 80- 
οορἠϑηΐανααι ἃ ΠΟ 5 ἀποία 
ποιΐπα τορεηϑοΐ οσίνα συκό- 
παιδας " ἀπο5. δαπίάθμι δπηλθη-- 
ἀὰνῚ πιᾶ]ο, 48η| ΟΜ: 
Δ) ΠΊΔΦΗΙ ἤγωδηιδ ΘΧΡΙΙοᾶ-- 
ἀϊο., “οῖδ μιεογογιέην 18:67 
ϑαπαίογυίοδ., οὶ 51 σαν} .7. 
δέερἠιαγιεῖν ΥὙΆΙΤΟΥ, 
11} ποὸρ νἱάοίαν; Ιάοῖγοο 
γοΐηρι ἀθθεχο βίαῖμο, συκος 

ξεγεπά8. 
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Δι Νὴ τον Δίω τὸν Σωτῆρα. πολλοῦ ν ̓άἄξιος 

“Ἄπασι τοῖς. Ἕλλησιν ὁ ϑεὸς ἔσ . ὅτι. 

ληνὸς δὲ ἐν τοῖς ᾿ΑφΦορισμιοῖς, κατάπτωσις δυναίεεως ὑπὸ τῆς ἔξω- 

Ρ σεν ψύξεως ὅ βούλεμος, ἀρξάμενος μὲν ἀπὸ πείνης» οὐκέτε δὲ 
ὡς 

ἔχων αὐτὴν συνοῦσαν. 

879 Σὺ μὲν εἰς ἀγοράν.] 70 Τοῦτο πρὸς τὸν ϑεράποντα" τὸ 
δὲ, οὐκ ὧν φϑανοις, ἀντὶ τοῦ, οὐκ ὧν πέρας σχοίης τῶν κακῶν. 

876 Ἐπὶ τοῦ τροχοῦ.} Τροχός Ζ- ἣν, ἐν ᾧ δεσιμιούμιενοι ἃ οἱ 

οἰκέτας ἐκολάζοντο " 

879 ἽἍπασε εἰ6.7 Ῥηϊη- 
οἷΡ15. Βα, βΒουρίαγαιη, Τ}801- 
6 πὶ 111|8ΠΔ δὸ πηοίσο οηνο- 
πϊοηΐθι, 4πᾶ}) ἰεπομὶ Βα, 
Ῥω Β Οὐκ αν ἘΝ. Β.- 
οἱ Α. ἰπον, Πάει παἰ Δ- 
δίεγι8., ΛΟΡΥΔΟΒοη αν]. 'τν- 
Ῥα8 πόμηῖ}}} ἀράϊ! Ε]. ργᾶ- 
νάμὰ ἰσο ΟΠ 6 Π). ὈΙΠΟΒΉ 6. 81-- 
1η1}} ν υϑ5 ἐδ 1] 11 ἴ6 η} 81}}-- 
Ῥ]εχα: “ἽἌπασε τοῖς Ἑλλησιν ὃ 

ϑεὸς ἔσϑ᾽ οὑτοσὶ, Ἐξ τοὺς συκ. 
εἴς. εαἀπάθε “ομ: “μπία εἰ 

Οοἰεπῖμ5 ὈΧρτοββοστηῖ, Νο 
Τγαοίππεσν ἰάγάθα ἰδ ΓΤ 
ΤΟΙ ΠΟΥ 8. σα Π10}8 Τοῖ, νο- 
ἰεὶ Ο, 1) Ὁ. ἴῃὰ 40 51Π11}1 
ἴτε θποάο ρεουβοσρίθηι, “Ἅ. 
-. Ἕλλησιν οὑτοσὶν ἔσ9᾽ (ὑπαρ- 

χει) ὁ ϑεὸς, ἘΣ (ἐπεὶ) τοὺς συ- 
κοζαάντας ἐξολεῖ (φϑείρεε" τχε- 
118. ΑΙχΙββοὶ ῷϑερεῦ) κακοὺς 
(ὑντας) κακῶς. Ηδοο, «πᾶη- 
παν !5. νεαΐα, Ρᾶγνο ἰΔ0ο- 
το οιὰ τεἰγὸ Ῥοβϑιηΐ 1 

σγδιδη Τοάϊο]: ἽΑΣ πᾶσι τοῖς 
ε; , ᾿] . 

Ἑλλησε ϑεὸς ἔσϑ᾽ οὑτοσὶ, 5ῖν6, 
« τ' ἄς ἃ 
Ἕλλησιν οὗτος ἔσϑ᾽ ὁ ϑεὸς, Ἐΐ 
συκοφάντας οἷο. τοὶ ἐσϑ᾽ 1η- 

ἴ0 Προ ρΡοβιίαμη ῥγὸ ἔξαε. 

Ἐ16- ὕπαδας νοὶ συκοσπαδίας. 

τοῦτο δὲ λέγει. δ ἀϑδικος πρὸς τὸν ϑεράποντα- 

βεγοβέωπι ἀπᾶϊ: Σνυκοσπαδίας, ὃ 
συκοφάντης. ἵΝτιπο δαάθιη ὁ-- 
Ρογα ραΐοῖ, «πο σομίμηθπο 
50] 1οπ1, οἶδ ἔουίο γοοθᾶς- 
ἴον ΑἸ] 415 δδιιουῖ, δά Βᾶπο 
βοΐδιη νουΘ ἢ. ρου τ 6, ο7118-- 
486 γαϊϊοποιη δχροάϊσος ἔσως 
ἀπὸ τοῦ πάντα. (11 Ἰεροπείτιμι, 
ΠΟΠ πάντας, 4ποα οἰ 65 Βα, 
οὐσαραν) ἐγκλήματα ἐφέλκε- 

σϑαι" τάδο πἰγππὶ νοοᾶΐοδ 
6580 συκοσποίδος, 4ΦῸ ὨΙδπὶ Πα]-- 
Ἰὰὰ ΠΟμ αἰ πη}. Θἵ 

ΟΥἸΠ πα ΠΟ μτιμ] σΟητ5. δα 56 
δαἀϊγαθδηῖ, δἴσπο δἄάθο οου- 
γδθδηΐ, 

09 ᾿Απὸ τοῦ βου] Μαῦρο 

᾽ Ὁ. Ο. μαϑθὸ ταμίαι ΡΥ 86-- 
[ογὲ: Απὸ τοῦ βοὺς καὶ τοῦ 

λιμὸς ἡ πεῖνα" τὸ γὰρ βοῦ ἐπε- 
τατικὸν μόριον" αἰιὰθ ἴογϑ 16- 
δσπαηΐαν τη Αὐγπιοίορο. Τηΐ6- 
δγὰ ἀθβου!ρϑιὶ ἀβήϊπιο δα πλη- 

ροῦνταε διωϊίαβ. ἴῃ Βουλεμοιᾷ, 
Ῥϑ1Π018. ἰδ! αμηηοο0. πητ αἰ18, 
απο ΟΡΟΥδΔΟ Π0} 511 Ῥυ θα τι} 
δποίαββο. Ο᾽αἰομὲ ἰοούηι 0} 
δίγαθ: 2065. Οεβοοη. Η!Ἰρ- 
ῬΟΟΥ͂. 1Π Βούλεμος. 

70 Τοῦτο οἰο.} [ἀ6π 1] 56- 
«πομὶϊ Βομο]1ο ποίδϊαν : Ποὺ 
ΟἿ ᾿ηοπραὶ Ἐπδυσγαίοσ 1}16, 

ἴῃ οὔπδα [Ὁ ε}π|8. ΘΧΘΠΙΡ ΩΓ, 
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Τοὺς συκοφάντας ἐξολεῖ κακοὺς κακῶς. 880 

Συ. Οἴμο; τάλας! μὼν καὶ σὺ μετέχων κωταγε- 
λᾶς; 

Ἐπεὶ πόϑεν ϑοιμάτιον εἴληφας τοδί; 

884 Οὐδὲν προτιμῶ σου. Οὐ φροντίζω σου. εἴρηται δὲ τὸ 
προτιμᾷ ἐπὲ τοῦ λόγον ἔχειν, καὶ ἐπις- ρέφεσϑαι. λέγει οὖν; οὐ 

φοβοῦ μαί σε ἔχων φυσικὸν δακτύλιον. δακτύλιον δὲ, τὸν λεγόμε- 

γον Φαρμαπκέτην. Εὐπολες Βάπταις μέμνηται, 7ι καὶ ᾿Αμιειψίας. 
ὁ δ᾽ Εὐδὰ μος φαρμιαποπώλης, ἡ χρυσοπώλης, τετελεσμένους δακτυ- 

λίους πωλῶν. φιλόσοφος δὲ ἣν οὗτος ὁ Εὔθαμος Φυσικοὺς δακτυ- 

ν. 881. Οὔκκο.] Ὄκμοοε Α. Ἐά. 
ῬΛ. «7ωπέ. εἰ ἢ. Ογαΐξ. ἂἃπιὶ ΡΥὸ 
ὦμιοε Μῶν) ἃ ἄρα. Μετέχων) ποι- 
γωνῶν. Ἔχοντ᾽) φοροῦντα. Τρι- 

ωνιον] διεῤῥηγμένον" Ὁ. 1) Ὁ. 

γαροίὶ νοἱυαὶ ἑμάτεον. 

απο 5ο]]]οοὶ γγοχίηϊα, δὴ- 
λον ὅτε βουλιμιᾷ,, 1051 ρον- 
8086 ἰὐιθηοθαὶ: δα ΟΡ 
το πὶ ΟΡεσᾶσ ῥχοίϊπι ραΐαντί 
οϑβϑίεπαεγθ, ατιὰθ ϑυοορμαηία 
ἀϊοαΐ, 14}1 σϑβϑίιι σου ρου δα 
σοηνούβίομα ἀοῦογα Ργοητ- 
Οἷαν!, πί ποῦ δά Ζιδβίμμ, 
δοα «ἃ (δυϊοποπι, 411 δηΐο 
Τιαοναὶ Ἰοσαίιδ, αἰ σαη 
Ῥεγρογαη σνάρο ἱπίογρνοία- 
ἕω, οὐκ ὧν φϑάνοις" Ὑϑοῖτι8 
Αἰρδίογθ ἴθ ᾿νὰ. Λιεγεφ τίσι, 
εὔήοϊοδ, σιν πὰ 7τ|8. θα8: 
πο Ζυϊδολλίηιην Το] ] ον αἱ 
μδος Ἰοηιθη! [Ὀγηνα]α., 77. 
δέοράαη. ΤΕ. ὅν. ,, ΤΟΙ͂Ν. 
Ῥ. 155. 1), τοάδιά! : ονεγῖηο 
ἦν 7όγώπν ἐδ Ῥεἶ7 6. πιθοθ8586 
49έ. 

γι Καὶ ᾿Αμειψίας] γα χη6-- 

“ίοα 

γτιίο Αἰμιδέογμβ ἢτις ἰγδηβὶῃ- 
1:1, φποά ργίοροβ Βα, ρϑι- 
ἴο ροβὲ δ᾽1:6ηὸὺ ἰθὺ ῬΚΊΠΕΣ 
γεραηΐ, φαρμακοπώλης καὶ ἐ- 

ἀφ λος 7 χρυσοπώλη-. Δη- 

ΠᾺ}1 Φαρμακίτον αἱ ΒΡΟΙ]5 
11 “ΓΙΠοίοσυιριιβ, 816 οἱ Α1- 
ΡὈ5145, ΟΟΠΊΙΟΙΙ8. ΠΟΙ Ἰ5Π01- 
115), ΠΘΠΙΠΟΥΑΐ: ΟΧ πίγον δ 
ἀογιναίπια 11}1πά Πεογολε: 
Δακτύλεος Φαρμιακέτης, ὃν οἱ 

φαρμμαπκοπώλοιε εἰώϑασι πεπρά-- 
σπκειν 9 ἀντεφάριμαπος" 810 ΘΏ1Π 

ΒΟΥ ἀκαρεῖ, ποὴ ἀντὶ ῷαρ- 
μάκπου. Ἐπ απίμὺ 116 νὶχ 
ἀπ110, απ ἰάδη {που}, 
το πλεορλγαδίὶ Εὔδημος ὃ 

Φαρμαπκοπίύλης εὐδοκιμῶν σῷό- 

ρα κατὰ τὴν τέχνην ΠΙδῖ. 

λ)δαί. ΤΧ, 18. ϑεηΐ δυΐθπι 
τετελεσμένοι δακτύλιοι αὐ πια-- 

οογιδοογαΐἑ, τι ἀοσαὶϊξ 
ϑαίηιαδ. αἱ Κ᾽ ορῖδο. Ρ. 36ο. 
1566 ΡΥΔΘΘΠ1σ118 ἀρ 08 ΠΟ 
80} 1Π| τελεςοὶς, φυσικοὺς, μὺυ- 
ςσικοὺς, 80 οἰΐαπι φιλοσόφους 
γ οοη ΟΣ 68 νοσάρδηΐ : 4118Π|-- 
οὕγθαν σοη]πηρὶ νἱάθα8 φιλό- 
σοῷον καὶ τελεφήν" ΘΧΘΠΊΡ]Α 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 3201 

Ἐχϑὲς δ᾽ ἔχοντ᾽ εἶδόν σ᾽ ἐγὼ τριβώνιον. 
Δι. Οὐδὲν προτίμω σου" ᾧορω γαρ πριώμενος 

Τὸν δακτύλιον τονδὶ παρ Εὐδώμου δραχμῆς. 885 

"- , ἢ “ 
λώυς ποιῶν πρὸς δαίμονα, καὶ ὄφεις, καὶ τὸ τοιαῦτα" 172 ἐϑε- 

5 , “ 4 ᾽ ν ἢ 5 

ράπενον γὰρ τοὺς ὀφιοδήκτου:" μᾶλλον δὲ τὴν ἀρχὴν οὐκ εἰῶν 

ὑπ ὑῷεων δάκνεσϑαι. 

8585 Τὸν δακτύλεον τονδι} 9 ᾿Αλεξητήριον τῶν δηλητηρίων 

δείκνυσιν αὐτῷ, παὲ βασκανίας ἀποτρεπτικὸν δακτύλιον, ὃν κα- 

λόῦσε Φαρκακέτην " πρὸς ὃ ὁ ϑεράπων, κἄν ἔχης Φαρμιαπκίτην 

δακτύλιον, αλλ᾽ οὐ πρὸς δῆγμα συκοίζαντου, ὡς τούτων χειρόνων 

ν. 884 Προτεμὦὼ  ϑὅ0]α Β. 
Οαΐ. προϑυμῶ" ατιὰ6 Ῥοῦνον- 
δὲ δϑὲ ποι! 15 ̓ σ ΠΟΥ Δη115 Αἱ- 
ἰϊοῖιι προτιμῶν ΟΠΊΘΠΔίΪο. 
Ο. 9)Ὁ. αἰ ϑδολοὰ δχροηϊΐ, 
ᾧΦροντέζω" ἴῃ ΡΓΟΧΊΠΟ ΨΕΥῸ 
ΠΟ 50] 11πη| ν Υ8ι1, δα οἰ Δ Π| 
αἀ πιαγσίποπι παραὶ εὐδρώμμον, 
οἱ εὐὔδρα μος" οτπβ ἀερυάνα- 
ἴ46 Ἰσοιο 8. ΟἿ τϑίϊ ΠῚ 
αἰ]4ηΔ ᾿ιαρεαγηιι8, ἢἶπ1} οὶ 
ομιδᾷ6. ὁοά δπίθπι ὑο. 
Αὐροληιαπηο, ᾿ὸ8 νϑυϑιι8 οἱ- 
ἴᾳᾷα ἀθ Αππη]. ο. ΧΧΙ. Ρ. 
209. 1: τη πΐθη νη, εἴπη 
Δ παι ἰοΥίθ ναϊαι586. δὰ 
ΘΟΠΟ Ἰαὴλ. διηογοπὶ 786}1- 
ΟΠ}, ΔἸΙθη Ρπΐο. 

Βιρροάϊαρις ὙῈΓ βαπηιηλι8, 
4ἴθπὶ ποάο ποιηϊηανὶ: ΠΟῸΠ 
ΠΟΥ ἰἰοο Ἰοσο φιλόσοφος εδὶ 
᾿ῃ 16} }ροηππ8, ΡῬγὸ ῥχέμονα, 
4“πἀοὰ σπηοία5. Βα. οβρβοαιὶι, 
ταὶ δχέμονας 5ΒΟΥΪΡῚ ἀορεῖ, 
δαὶ δαιμόνια  μοο 05. δ.α- 
ἔξρεγο Ἀ]αοιι 5586. οομϑίαὶ ὃχ 
Νοί, αὐ ἡ7αμε. Ν, 5386. αὶ 
νὴ» πιαχίπη5. Ἰαιπάπάπιηι εἰ 

«Τρ1εἐορλατιῖδ ϑολοίϊαϑδίαεατθιθ 

Ἰοσὰμι, εἰ “περλαμὲδ αἀϊα-- 
11 οἐχ «“41ιλε. 111. Ρ. ι25. Β. 

72 Ἔϑεραπευον)] Ῥοπαπι, πὲ 
σοΟΥΓρῖα βι1π|, 4πῆ6 ΡΡαθθοῖ 

- , 
οὔἵὰ Ὁ. 1) Ὁ. Οὗτος ὑ Εὐδρα- 

ἃ , “ ΄ 8. Τ 

(μος δακτύλους ἐποίεε “εραπεῦυον- 
5 2 

τας τινὲ μηχανὶὲ τοὺς ὀφιοδή- 
- 5 2 

κτους" μᾶλλον δὲ οὐδὲ τὴν ἀρ- 
, 2" ς ᾿ » [ 

χήν ἰωντὰς ὑπὸ ο(δεων δάκνε- 

σϑαι. 

"»ϑ ᾿Αλεξητήρεον τῶν δηλητῆς 

ρέων) Απία Λ'μϑέεγιωπ, 1656- 
ραίαν ἀλεξιτήριον, ἀπο 060 
ΒΔΘΡΙΠ8. 1 ΒΟΙΙρΡῚ185. δ θα]οο- 
χα. ΠΡ.15, οἱ ἀπίϊαι!5 Εαά4, 
8Βε4 τηνια σγδθοαθ ,πρῖι4 6 
Ποιηᾶ. δΔηκτηρίων Ἰηϊδοί 
το] αιοναῖ 1ῴἀεπὶ Αὐμέδέθγ 5» 
ΙΒ 15. Ψ6] 51η6 διά τὸ- 
ῬΡοπομάμμι 6856 δηλητηρίων ρᾶ- 
ἰογεῖ: πὰπὸὺ ααπ|. 15. 6 χὶ- 
ΘΟΡγαΡἢ 5, να ϑολοζία-- 
σέαθ ἀθβουιθοηβ ἢ Αλλ᾽ οὐκ 
ἕγεςε οἷο. ο'δηθ τορι ἀοβοηιοῖ, 

«λεβητήριον τῶν δηλητηρίων, 

πα] α δι ρ] 115 ΒΏΡΟΥ 6856 Ρο- 
ἰθ5ὲ ἀπῃχίαϊο. δάσμπι πιᾶ- 
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Καρ. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔνες, συκοφάντου δήγματος ̓ 

΄ 3 2 ΕΣ “ ᾿ Ὁ γιὸ 

Συ. "κἂϑ ουχ, ὑίδοις πολλή ταὺυτ' ἐςί; σγωπτετὸν, “ 
ο “- " ἣ» 5 με 

Ο, τ᾿ δὲ ποιεῖτον ἐνθάδ᾽. οὐκ εἰρήκατον. 

5») ᾿ ὔ ᾿ ««.«ε ΄ 2 ᾿Ὶ 

ὄντων καὶ ϑηρίων, πρὸς ὦ ὃ δαητύλιος πεποίηται. ἀλλ᾽ οὐκ ἰσχύει, 
ς -Ὁ "-Ὁ 

ᾧησὶν, οὗτος ὃ δακτύλιος πρὸς τὸ δῆγμα τοῦ συποφάντου. γέ. 

τοῦτο δὲ δ ἕτερος πρεσβύτης λέγει ὁ τὸν τρίβωνα κομέσας" οἵ 

γορ δίο τὸν συκοφάντην ἐχφλυαροῦσ:. Λέγει δὲ ἐν ἤϑει, ὅτι οὐκ 
ἔσει τις ἐν τῷ δακτυλίῳ ἐπῳόὴ, ἢ φάρμακον πρὸς δῆγμα τοῦ συ- 

ποφαντου. ἐπεὲ εἰώϑασε λέγειν οἱ τὰ περίαπτα πωλοῦντες, ὅτε 

τ 

ν. 886 Ἔνες,7 Τῷ δακτυλίῳ 
δύναμις ὠποτρεπτιπὴ Ο, 9000. 
Βαθο π] Δ ., τι. σομηηλο- 
ΑΙ 5αΡΡ ΘΠ Θ Ἢ ΔΏΣΗΙ Ο νογὺ- 
810 1}1 5Θη [ἘΠ [18Πὶ Δ αἀΒο 4 1718, 
ΕΧΊΤΙδθο5. Δι ρθοη4α. ἀο- 
σεμδ: ποῆπθ αἰΐο ἰοπαπηΐ 
τ 5. ἀἰαιι6. τον υϑολοζίαςία-- 
γι: δ] 18, ΘὨ]}1185. 50Πο- 
Ἰιο δδί οχίνδθιο ἰοοῦ ροϑὶ- 
παι... ἀἸναυδῖι5. 011, πὸ ν]- 
ἀοΐον [εϑ 1858. ἔγεσι, 564 Ἀλλ᾽ 
οὐκ ἂν ἐσι, γΡγο, ἐλλ᾽ οὐκ ὧν 

εἰη. ϑωίάας οὐ ἔξε ργδο- 
ἕο τ Οὐκ ἔσε συκοφάντον 
δήγματος" αἀτιαινν 15. ΔΠΡῚ σαὶ- 
σαι ἰθποαὶ ἴῃ ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔ»- 
εξ εἰο. απ 1)υγ1ὰ 58- 
ΒΡΙΘαν 41 161ι15,. Ἰαΐερα αὐἹά- 

ἄαπι 1. ἰοο Ἰἰοσο 8015 οὐ- 
ΟΕ ΙΟΥ8, ἰὰ 4118 50 1515 
ἂρ δἰγποίαγα ράμ]οὸ 511 15|01- 
ΟΔΟΥ, ἔππὰ οὗ Οτδμηηπιδίιοο- 

ἢ ΟἸ550Π511 11, (ΠΌΓ τ 11- 
ἰουΡ δία 685. ΝΣ 6ϑ, αἱ 
ἐδοερίαο ἰδοίοηὶ ΟΠ 65 αρίθ 
οΟμσυποσο. μοϑβϑίΐ: 118 πὶ ἰἃ-- 
110Π),, 581 ἀοϊοπάομαη νἹάδε- 
ἴπν πιαΐΐο βοῦθδ, ἀἰααθ εἰ- 
ἴμ8. ΡΥυϊουτη ἔθοοῦ. ΟΧΡΙΙ- 
ταν ἀξρόχο οοθβοο; - αποά 

1165 46 ᾿πἀιαϑγ 18 Ομ Ι ΠῸΣ 
δα τα γ6. 

ν. δδ7 ΤΑρ᾿ οὐχ ὕβρις πο᾿ 
-2 - . 

ταῦτ ἐςέ;}) Ἠϊο ορὸ μαβ]104- 
ἰδὰ6 βου!ρίπσαι 1) 0. Οοαϊ-᾿ 
ΟΙ58 δηϊσροπεῦο ἤοη απο: 
᾿Αλλ᾽ (ρα) οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ 
ἐσὶ πολλή: πᾶιῃ οἱ οο!οοδέϊο 

νου Ρουα. οδὲ ΠΙΠΙΟΓ ΒΙῸΣ, 
οἱ 1ΠΠπ4 ᾿Αλλ, «ιιοα δάβουῖ- 
Ῥέα Βᾶθεῖ 1πὲογργοία 015 
ἴοσο να]ραίΐπαμι ὥρα, 058 τος 
Ῥεϑιι το η18. οἰοσαμία ΓΙ ΠΟΘ 
Ῥίαοοὶ: νοϊαΐ ν. το72. 1ογό. 
ααδηαμαᾶπι 101 γαίίο 515η1ῃ- 
Οὗ ΠῚ ΠΟΙΠ181) 51. αἰνο βᾶ. 
1 οοάθπι ᾿ἰἰρνο: Σκώπτετον]) 
ὑβρίζετε. ἸΠοιεῖτον οἷο.] ποιεῖ- 

τε ἐνταῦϑα οὐκ ἐλέξατε. Ῥτο- 

Χμ. βδϑαπθηΐδ νοῦϑ Ργ86- 
Τογὶ ταθηάοθθ, Οὐκ ἐπ᾿ ἀγώς 
ϑὼν γὼρ ἐνθάδ᾽ ἔςιν οὐδενί" ν6- 
ῬΆΠ δρᾶ ἔσιν δαπηΐαπ ἐςὲ, 
γοοίϑο ᾿ἰθοι 0 18. 1Π6 10 1111. 

οαϊα ΡΘΕ Π,1185 «“,πιηιοι τη, 

περὶ Ὅ. καὶ Δ. Λ. πᾶπι ΠΡ] 

νυ! θαίιι, Φαρμακεία μὲν γὰρ 
πυρέως ἡ βλάβη ἡ διρὶ δηκτη- 

ἔον τινὸς γινομένη Φαρμάπου, 

80.101 ἄοθεῖ δηλητηρέον. {6-- 
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Οὐκ ἐπ' ̓ἐγαϑῷ γοὶρ ἐνθάδ᾽ ἐξὸν οὐδενί. 
Καο. Μὰ τὸν Δί᾽ ̓ . οὔκουν τῶγε͵ σῶ; σώφ᾽ ἴσϑ ὁΤΊ. 890 

Συ. ᾿Απὸ τῶν ἐμῶν γαρ ναὶ μὰ Δία δειπνήσετον. 

χρησιμεεύει τόδε πρὸς τόδε. λέγει οὖν, ἀλλὸὰ τοῦτο τὸ ἄκος. καὶ 

ἡ ἀντιπαάϑεια οὐδὲν ἐσχύει πρὸς δῆγμα συκοφάντον. τὸ δὲ δῆγμώ, 

σκληρὰ λέξεις ἀπὸ τῶν ἕῤπετων εἰρη οένη. Αλλως. μὴ λάβῃς εἰς 

τὸν ϑήγριατος, ἔξωϑεν τὸ ἀποτρεπτιπὸς, ὡς οζονταί τίνες, ἀλλ᾽ 

ἔξιν αἱ γενικὴ πρὸς τὸ δακτύλιος οὕτως, ἀλλ᾽ οὐκ ἔξεν δ δακτύ- 

λιὸος δήγριατος συκοφάντου, τουτέςιν, οὐκ ἔχει ἰσχὺν πρὸς τοὺς 

συκοφαντας, ὥσπερ εἰς τὸ τῶν ὀῴεων δηγμκατα. 

800 Οὔκουν τῷγε σῷ.] ᾿Αγαϑῷ δηλονότι. 

ν. 800 Τῷγε σῷ] Ἐπὶ τῷ ἅἄπμπι οχρ]οδτὶ ἃ ϑμέα, ατι8- 
σῷ ἀγαθῷ. Οὔ} γώωσκε. 581 ᾿Ῥχογουθίαϊ πη τισὶ μ8- 
(. 1 Ὁ. Ηἷἴο 1ςογὰπὶ τηΐεστ Βαδὶ ἐπὲ τῶν ἀνηνύτων Δεέπεε 
Ῥγοίαιο ξογιρίινγαθ ναἱραίαθ δὲ τὸ φώρμακον" οἱ δ΄ ϑηαιῖτιϑ 
ΘΟΠγ ΘΙ 68. ΘΡΓΌΥΘ [ΠΡΙΓΔΥ1] ϑάάπα νοοδ παροιμέα ἴἢ Οὐκ 
ἀοίοριι : ποχ Τῶν ἐμῶν) πρα-ὀ ἔςε συκο(φάντου δήγμιατος" τιθὰ, 
γμιάτων. Αμβέορο ποὰ οϑὶ ἀπβουδη- 

ἀππι, απδηκίίο 86 Π5ι1 ροίϊαϑ9 
ν σοηνοηϊγα ρΡαΐαῖ, πὶ βουῖβρᾶ-, 

«γοῆ. Δηλητήρεον Φαρμιακον 9 {πν ἀνονήτων  ἴπ10 ἰοηρα ορ- 

βοτάνη ϑανάσιμεος" οἱ ἰῃ ν. ρογίπηϊηβ τοι ϊπορίιημ8 ἀνήσ᾽ 
Τρυγὼν, σα δι Ρίδοθμὰ ΠΙΔΥῚ-- νυτα ῬΡοϊίεβίαίθ δοίϊνἃ, αιδθ 

τιμὴ Ἰηἰοτργθέαϊ, ἧς τὸ κέν. νἱχίπϊθηι ΘΠ ΠΟΥ θ 15 

τρὸον δηλητήριον. ΜΙιινΙάαιοβ βυσορμαπίαάσπηη. οἱ ἢ οαοῖαπι. 
δὰ διπιηὰβ δησιδὶϊα8 τεάα- πι}18πὶ μαροηΐ, ποαιθ ρΡγδ6- 
οἷἴτι8 φώρμμοτον δηλητήριον ἐκ- δέ, ἀπρωκτά. Ρταρίοσθᾷ 

πιὼν τελευτὰς  ἀριιὰ διε. ἴὰ ρᾶγίθ δοβό όσα, {π|86 ἴῃ 
Πομπήϊος. Ἵ αἰ. αἀἀν. Ογταεο. ἘΔά. Τεγιηέι, ομλῖθ8 ΟΥ̓α1-- 
Ρ. θ7γ. τὸ δηλητήρια συνϑέσεις πεπὶ ΠΟΤ ΕΓ; ρα Πηπ πῆ ΘΠ}, 
εἰσὶν ὑλικαί, Δηλήσεις δαϊομι ᾿ λέγεε δὲ ἐν ἤϑεε .Σ.. «ασρὸς 

4 πα5ν185. 11ία8. 118}18 οαγ μ]- τόδε". ἀοϊπίο 8. ΡΒΘΑΆΣΠΙΙ,, 
Ἀ1θ5 ἂς ναποί! 9115 ὭΟΧαΒ νο- Ἄλλως. ἀλεξητήριον πππ ὁ 9 
οδμπί; νϑ]αῖ 4αππὶ ἡ εορᾶτα- δακτύλιος πεποίηται. ὨΊδοῖ- 
δέμι5 Ἡ. Ῥ]Ι. ΝῚ, 12. 5011|18πὶ πεὴ Πα πο ]εοιΐοπὶ5 Ια γα 
δπῖ6 ἔογοβ. ἀορδεοίαπη νυΐσο ἰδπιΐ πομ. δϑὲ, τι πὸβ πηογο- 
μάροσὶ ἰγαάι ἀλεξητήρεον τῆς ἴαγ. ᾽ 

ἐπιβερομένης δηλήσεως. Νοηιϊιθ γά Τοῦτο δὲ ὁ ἕτ. πρ.} Ἐπ- 
νἜΘγΟ ΡΓΔΟΙοΥ μὴ οπάτιηι εδὲ, ρϑάϊξα δϑὲ ογαῖϊο, πα! απηηπὸ 

Βαμο ψογδιπὶ ἰά]οὴ ἴπ πιο-ὀ Ἰπεηδαθ ϑημβρίοίοπεπι ἐχοϊίαί: 
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« ΚΝ Ὶ 3 Α Α Ὁ ’ 

Δ. Ὥς δὴ ᾽π᾿ ἀληθείᾳ σὺ μετοὶ τοὺ μάρτυρος 
ἃ ξς ! Ν 

Διωρῥανγειής 9 μηδενὸς ἐμπεπλησμένος. 

802. Ὥς γ᾽ ἐπ᾿ ἀληϑείᾳ.) Λείπει, δειπνεῖς. ἷ 
89. Μετὰ τοῦ μάρτυρος.) 75 Κλήτορα γὼρ ἤγετο, ἵνα αὐτοὺς εἰς 

, 2) Σ ΄ ἴ ΄ 

δίκην καλέσῃ. Ἄλλως, Τῷ συκοῴφαντῃ ἕπεται τις, ὥςε μαρτυρεῖν. 

ν. ὅη2. Ὥς δὴ π΄ αἀληϑείᾳ) 

Ῥδιθο ρε}8 τη ψε 8.15 Βμ᾿ ἐς 
Ὡς δὴ ᾿παληϑείᾳ. οϑολοίἠίαϑέο5 
παρεῖ, Ὥς γ᾽ ἐπαληϑείᾳ, οἱ 
αὐτοὶ ἀπίθ Αἰεϑέσγζν 1η- 
ἀϊδίιποιθ βου δοραΐαν : 6}85- 
τοὶ Ἰθοῖο, Π181 νοοῦσα δι 
1πΒΟΓ πο {Ὠ]0185.,. ΡΟΣ πποῖν] 
Ἰεσοη ἴασθ ποῆῖ]ῖ. [66 1} 
αυϊαὰ 5101 νοδ, απδηάο δὲι- 
πνεῖς δὰ ογαοποιη Πρ] 6ι-- 
ἄδη ἄθοβθο ποίαϊ, πειι}ῖὸ 
ΤΣ Πτ15. ᾿π|6]}Πσὸ: πᾶπι. Π1ῚΠ1] 
δϑὶ δ θη 118, 51 ν υϑι5 πὶ δ1- 
πὶ, αιιοιμδἀπηούμπη 1π 46, 
ϑοχίο οοπίϊηπα ἀθοιγγεηΐ. Ε)- 
ααϊάφι αν θηῖο 1η (ἡ, Π’᾿ Ὁ. πιᾶ- 
Ἰογθηλ 1Π1 6 Ρυ ΠΟΘ 6 πὶ Ροϑέ 
ἰληϑείῳ" ἃ δι{1|} 5101 11} 
πιο τα 8] 1Οτ101 {1} Βου τρία ὁ 
Ὡς σύ γ᾽ ἐπ᾿ ἀληϑείᾳ᾽ μετὸ δὲ 
τοῦ μιόρτυρος Θἷσ. 510 ἀδηγαιῃ 
ΔΙαὰᾷ Τάϊ ΟΠ 8 ΤΌΡΥΙ Ροϊεϑί, 
41 ἀϊχοεγῖξ Ἰηἰορυδηἀππ], ὡς 
σύ γε δειπνεῖς, πὲ {πὶ γιϊηιῖ-- 
γεν ΤΟΡΕΥα οοόπαϑβ, ἴα αἶα 
ἔμο οοοπαίηιωδ.: Παδηητι8 1) 
ΧΩ 6 }1πι5 ἰοχίοθ, πα δία αἸ511π- 

οἴϊοπο, ἐπ᾿ ἀληϑείς βοαιιθηῖ- 
Ῥὰ8 δαάγιιηβὶ ργδοβίασει: Ὡς 
σύ γ᾽ ἐπ᾿ ἀληϑείᾳ δὲ μετὰ 
τοῦ μάρτυρος οἷο. 5ε4 Πᾶθο͵ 
51 οοηϊογία, πὸ ἰδιηθη 

ψ]ρσαῖϊ5 το ἀδίουιουα. 
1 γιδολίηιε νοαάιάτε: Φ5εἰ-- 
γιαηδ, δὲ ἤοο Ῥεγίεηλ 68έ, ἐμ 

οὐτν ἐθδίθ ἐμὸ ογδρθ5 276-- 

αἶα, ζοοέ πεΐίο αἰξδέο)ηειι 5 
δὲ6 οἷο: οὐαὶ ρουβιθαερι, αἱ 

οοἴεγα ΠΟ ἰπηρᾶιη, ἐπὶ ἀλης- 
ϑείᾳ 5 σα Πᾶν 6, δὲ ἄοο τ6- 
γμην 651 2 ΟΙΠΟΘΙ ΘΟΙΪΟΥ αγδὲ 

αὐδογομαδ, 410 περάθ86. νὴπ 
δγθίασ. Ν᾽ ν [τι 15. ΟΥ̓], 
Οα7118. δ ηΐ 15 παι} ἃ 5γ- 
οορίιδηϊα: Ρυδοίοσθα βεηϊθ- 
Ραΐϊων,, ᾿Αρνεῖσϑον; ἔδο 9816 
εἰ 4πὸ ρῥϑοίο αθὸὺ οὰπὶ ργο- 
ΧΙΠΪ5., δἰ46 ἸΠῚῈΡ 86, οο- 
μαογεαηΐ, δἱ αι να]θὰὶ ἐπ᾿ 
ἐληϑείᾳ, Ῥάᾶγαπη Ρευβρ οῖο; 
Πς46 ἃ460 Ιοπρο αοβί, 41 
οὐθάδαπι πἰοὰβ ποία πη} 115: 
νοϊεγαίιι αι. ἢ16 ΡΟμ πη 5. 1Π|56- 
415586) πο 51η6 νεΐῃβι 1015 
ῬῺ5 ΠΙΘΠΙΌΓΔΗΙ5. ΟἸ ἃ[ ΟΠ ΘΗ 
ΙΧ τορι. [1)6. ρᾶγιο}}}15 
ὡς δὴ ΗΠ. διορίαπ. ΤᾺ, 1. 
Οε ΟΝ γε θαι Εἰ. οδὲ 
δαάἀιοηήπ5: Ὡς δὴ ο᾽ ζαΐ. 
ρῆὸο νεπιρε ἔπ τ. ὁ. δα 41γ- 
δίορἧ. απτρέογη; ἐπ ίμέο ργῸ' 
ἔπίμαπε, ὡς δὴ διαῤῥαγείης:» 

{πίίπαπε οΥ̓Θρο5 πηθεϊι8. ϑδοα 
λμῖς οαροϑίίίογι, πιτϑὲ δ) 5,06-- 
οίο ἴοοο, Μάεηιν ααἰλέδογο ποῖ 
αμϑίην. Τιοοαῖ, 6401 4526-- 
λαπιεπν ἵπρεγαΐῖ, 1η πι8η1- 
Ρὰ8 παρϑηλιδ:; δάραγοῖ 1ΠΠπ|π 
ΠΟΗ 1Π) 016 αἰ θ14586 46 ρο- 
ἰοβίαίθ, αιᾶπ Ζ γιίδολΖιχτεϑ 
οἴϊαη σομ ΡΥ ανογαῖ : πὲ 
δαὶ ΔΙΑ απο [ῸΥ ἢὰπὶ ΟΡ-- 
ἰαμ!] πὸη τϑβριιαπί,, Πῖο 
οογίο ρδυίτοαβ 685 σΟΙΠΠΊΟ-- 
ἀϊι:5. 1π᾿ ΡΥ θΈΥ 15. ΡῸΥ ὕνα 
δή. (Οὐοηαῤέηειιδ 6) γ᾽ 
εἶ ἱμο,. πὰ δούέδοθέ οὐὐὴν ἐδ-- 
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Συ. ᾿Αρνεῖσϑον; ἔνδον ἐσὶν, 
Πολὺ χρΊμῷῳ τεμοχῶν, 

395 

ὦ μιαφωτάτω, 

καὶ κρεῶν ὠπτημένων ὃ 
Ὕ 

γ ὗ, ὑ ὑ, ὑὐ, δύ, δ ὗ, ὁ ὑ, 
"» , ’ 

ὡς ἀγηοχότος οὖν τοῦ συκοίῥαντον καὶ μαρτυρα, 

καλέσηται. , τοῦτο ῥησι. 

890 τὰ ᾽.] Διὸ τῶν Ψιλῶν 

οί ἐμ αἰϊγιειραγὶδ. Διαῤῥα- 
γείη:) σχισϑείης, (1ἴὰ Ἰεξοπ- 
ἄδὴ οξδηβϑθὸ0ὺ νοῦοπὶ, 4186 
ΟΟΒΟΡΙΟσα ΠΠἰθύάσαὰ ἀποίτι 
εβὶ β8ουῖρία) ἀφανισϑείης. Μη- 
δεν} ἀγαϑοῦ. Ο. 9)Ὸ. 

ν. 894 Ἔνδον ἐσὲν  [πίον- 
Ρομπῖ Ο. Τ᾽ Ὁ. ἔνδον δ᾽ ἐςὲν" 
ααδη Ραγι οι απ ἃ Μ85. 
Ο]αΐαιπ τὸ ΠπΠῸΠπ Δάβρθυ ΠΟΥ, 
δῖα δΟβδϑηΐοπὶ ΠῸ] αοβίάοχο, 
διαί, Τεμαχῶν]} κοριμκατίων 
ἐχϑύων" τέμαχος κυρίως ἐπὶ 
τῶν ἰχϑύων. ἸἰἸάδηι οὐϑβογναῖ 
εχ Φληγηίολο Ρ. 8. 7 λομηι. 
“ασέδέον ἴθ Τέμαχος, Ρο51- 
ἰϊδᾳᾷὰ8 ΟὐΠπιϊοὶ ποΟβίγῚ σΟΥΡῚ8 
δὐάϊι: δι γορ τοῦ εἰπεῖν, καὶ 

κρεῶν, ἐδήλωσεν ὅτι τὸ τεμά- 
χῶν ἐπὶ τῶν ἐχϑύων λέγει. Τα η-- 
χιὶ δι ιγπιοί. ἴθ Κεσρίνους, τὸ 
τύμια καὶ τεμαχή ἐχϑύων, ἴῃ 
εχρ οαπάα νοσὸ Ἰο 6 Π61 [0Υ-- 
τλ1}8, χρῆμοο ταριοχῶν, ΔΤ. 
νευϑαίον “4Ζ.:|͵:. ωγοί. Ν. 1,. 
ΝΙ, 9. ποπ Ρρυδοίοσΐ ἤπππο 
ἀρϑιιπλ ἸοΟαΠι. 

ν. 896 ὝὟ ᾧ} Αἀδεπίῖοι 25. 
7) οδοίο ἀθ Ῥοῦπι. (ὑδηϊ. εἴ 
νιν. γί, ῬὉ. 689. ἘΡῚ, 
Ῥοσίαπαμπι ἀϊχοναῖ ἐρρέαε “4- 
χίδέορλαποπν ὧν Ῥἰωέο ἐπαΐκε-- 
6676 ϑδγοορλαπέαην οἰζαοίεπ-: 
ἔοπι δαογζγοίογιεσε πταϊογο7η, 
γωΐ ἐοέτεπι δομαγειην παρ ἐμ 5 
αδεοϊνέέ, ὦ ὕ εἴο. ποίαπαππη 
6886 πιοποῖ, ρμγίογεσν οἱ 71ώ8.- 

“νὰ εἰς δζκην 

΄ δὶ ̓ “ ᾽ 
τούτον ν ὁειγνυσι9 οτὲ χοιρείων 

ψι6 ρμεείϊα δγέαδαπε δογ δὲ αἰέ-- 
ὁεγ8 δρίγέξιν ἐδγεεῖ, δϑῴιρθγ-- 
ἔοηυ Ῥ67γῸ οἴθπ80, ἔρδα αὶ οαΐἕ-: 
ϑοπίθ γοὶ παίμγα, Ἐῶοῦ ηἰδὶ 
ΨΟΙῸΠῚ 511, 1ΔΠ01 ΠΙΙΠΊΘΙΙ8 
Ρδββϑιιπὶ ἀδίαν, ατιοπὶ ἰάιπο 
Ἰερι(1 115 Ρ ἢ 5118 ΟΧΡ]ΟΥ νο-- 
1αὖ ““Ζ᾽:ἰ5ἰοράαποο. πὰ (Ο. 
1) Ο. 5: ῃρῈ}}5 ν ψελοῖς 11π60-- 

14 8014 οδί βιρογαάτϊοία; δά 
οἴᾶπιὶ νογο ᾧ ὃ 50.  Γ, 

“-..--.--ὄ.-----.... 

αυά ἀὐΐοσιη 511 σαιιθ886, ΟἿΣ 
ἃ ποιηΐπο Ἰτι5ΐο, 4πὶ {γ1Ρ00- 
πὰ ῬῬ]ιΐο σΟΠΒΘΟΥ Δ ΠΠΠηϊ 
δαἀϊυ]εσγαῖ, νευβαπι ἰδίπιη 886. 
ΘΠ ΠΟΙΤΙ ποίοί ἘπΠΑΙΎδίοΙ, 
ΤΠ 58Π6 ΡΥΟΥ81|8 δε ὁ}. 
βοῦσπα, Απ ΟΒγοιηυ]ο ργ86- 
οεαάθη!θβ θΐμοθ, πὰπὸ Πιρῖῖ 
ΡΟΥΒομδ6 ἰσί θυ νοὶ ὃ αποά 
δἴβὶ ργοθαπάμππι 181 ποῖ] ν1- 
ἀφαῖιγ, 8.π6 δ] 5π1|041 ἴάᾶ- 
Τη0Π ΘΧΡΙΙοΔ[101|15 86} πτοπέο; 
4πογϑιιπὶ δροοίοίϊ, ἱπίο σὲ 
ὙἹΣ Ροίοχτ, ᾿Εχκφλυωρεῖν δὰ 
νἰγίαΐθ, απὰπὶ ἸΟοτ8. 0 ρο- 
βἰα]αΐ, 1Π501618 δϑὲ σψεγριπῖς. 
ἔογίθ βου ῖρεπάπιη ἐκφλαυροῦ-. 
σε, Μ6] ροι [8 ἐκῷλαυρέζουσι. 
δΒιομῖ 1π ἰιμδίαΐλίξ Ῥυοοοιης 

Ῥ. , δῷ ὅ. ρυὸ ἐκῴλυα οίζων 

τὸ πράγμα Ἰεσὶ ππαϊὸ ἐκῴλαυ- 
ρίῶν. ΨΙάς Ρ. 187. ἢ; 55, 

γ8 Κλήτορα] Κλήτορες οἵ 

κλητῆρες αὶ ἰεϑίο8 λὴ 7119 γο- 
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Καρ. Κακόδαιμον, ὀσφραένει τί; 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Δι. τοῦ Ψύχους γ᾽ 
οἧσως, 

Ἐπεὶ τοιοῦτον ὠμπέχεται τριβώνιον. 
Σν. Ταῦτ᾽ οὖν ἀνασχέτ᾽ ἐσὶν, ὦ Ζεῦ καὶ Θεοὶ, 

Τούτους ὑβρίζειν εἰς ἔμ᾽; εἶμ᾽ » ὡς ἄχϑομοι, 900 

κρεῶν ὀσμῆς ἤσϑετο. 
ἐσθ κλύκεενε τοῦτο ησι. 

8907 Τοῦ ψύχους γ᾽ ἡσων. 

ὦ»  ς ε 
Αλλων, ὑ ὃ ἐπίῤῥημα 76. ϑαυκαςικόν, ἢ 

Ι 

Ἐπεὶ τὰ ΕΥδΗΝ, ἐσομένου ψύχους 
οαὐσϑανόμεενα,, πολλάκι ὀσφραίνοντιοι. 

ον. 8097 Κακύδαιμον Κακὺ- 
δαίμων Οὐοάϊεῖ5 1) Ὁ. τποΐνὸ 
οΟμπίχασΙ απ οἴ: οὐιδάθαχ δ᾽ 

οαάογε ἀςρθεὶ νυ]ραίδο 
Ἰδοί:οΠ1. ΤΊ] κατά τι. Τοῦ 

ψύχου-} τοῦ κρύους. 'Γοῦτο] 
Φαῦλον. ᾿Αμπέχετο) ἐνδύεται. 

ν. 899 ᾿Ανώσχετ᾽ Ὕπομονη- 

τά. Οὐ} φεῦ. ᾿ὥς} λίαν, 
᾿Αχϑοριαι) λυποῦμαι. Χρηςὺε] 
ἀγαϑύς. Φιλόπολ,], Φιλύπα- 
τρις Πάσχω κακῶν] ἤγουν δὺυς- 
συχῶ. Ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ] χρηςὸς 
εἰμί. Ο. Ό. 1. ρυῖβοὶβ 46, 
ἐχοορία 2. «ωινίαο, ἀνα- 
᾿σχέτ᾽" Ῥοβῖ Ζογέμνι γϑ!|ιιδο, 
οεἰνώσχετ. Νεγὰπι ἐδ δοοεη- 
5 Οοδιιδᾶἃ ΠῸΠ οϑὲ, ΟἿἹΓ 
ΤΠ] πὶ, ἸΔΟΥ ΘΕ ΠΊ118, 

ν. οοὗ Καὶ μὴν) Τὸ λοι- 
σον, Ο. ΠὨ᾽ Ὁ. ράγιμ δοουγᾶ- 
ἴθ: ἀς νἱνίτίθ ραν σα] Γα πὶ 
καὶ μὴν 1 Βοος ἰοσο δγρι- 
ἀϊὰ5, (πὸ ὨδΟρ8586 εγδΐ, 
ῬΠ]ΟΒορμαίαῦ Ζ292οραγὴμβ ΡΨ 
252. Ἰ)εϊπμθ, ᾿Απόκρενέ] ἀπο- 
λογίσον" ΔἀΌΟΥπ ΠΘΕΪΧΊΠΙ 
ὙΠΠ1Ὸ0 ναοὶ. Τοτί ῬΓΔΘΙΟΥ 

ἦσως 

ὩΌ, Ο. ἴῃ ὁπλμλρι8 ΕΔά, «ηΐθ. 

Αἰμοίεγιωπ: οἵ Τοτί ἐμ, Τῇ. ζ,. 
ἐν ἰνιδίορῆ. ρηο τὸ τί το- 
ἰΥῚ ἱποπεὶ ἢ, ϑέορλαμ. πὰ. 
']ο5. 1. Οὐ. ΑἸΔΡῚ ἰἀμη6ῃ, 
πὶ τΐνὰ ν. 1Ὁ77. 1 Ῥδο. τ: 
θ92.. 895. Πα. ρυϊποορβ. τὰ 
τί, τὸ τὰ Ἠοβ νοῦϑιβ ργο- 
ἀὰ| ϑαπιν, Τείδί. οι. δά 

1,1... Α1πς Ρ. 425... ργοθεῖ, 
ΠΟΛ ΠἸου550. ΑἸΠΟΙ56. 6588 
1η 6 1], 

δοά μ υὐγχολῶν οἰο.7 

ὁ νδχρτος ἐμὲ μοσενόκμενον. 
Ἔκμπορος ] πραγριατευτής, Σ᾽ κή- 
πτομαι) προφασέζοκαι. Ο. 100. 
Τοάομυ πιοάυ νϑυθι 1}{1- 
τα ΟΧροπιηΐ ομ165 Οὐβϑιη- 
γηδίτοἹ, εὐ ϑμζαας, θυ Ἰθοο 
Ῥτγοάτιοίο, 1π Σκήψι" δα 1]- 

Ἰαϊ 8η τοίογοπάα δ᾽}, (86 
βουῖρϑιῖ ἰ Ἔμιπορος εἶμι σκὴ- 
πτόμενος, ΠΟΠΏ1}1Ι δά ἀπιθ1ΐο : 
ΟἸΕ115. ΘΠ Ο550 βιιηλΐᾶ ΟΥῸ-- 
σἸάογῖ οχΣ δ]1ὰ παάαηι 4;- 
γἱδέορλαπίς σοπιοθάϊα, ῥγο- 
Ρίονοα «πο ἰδία, εἰσάγεται 
γάρ τις λέγων, ὅτι, ὅτε πέμπο-. 

μῶρε εἰς πόλεμιον» σμήπτομιαι Ὶ 

τες, πον δες ας ΩΣ 

͵αι΄-“«ῳ»κῶ στὰ“ 
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π᾿ 

Ὅτι χρηϑὸς ὧν. καὶ φιλόπολις; πάσχω κακῶς, 

ΑΔ. Σὺ φιλόπολις, καὶ χρῆσός: Συ. ὡς οὐδεὶς ανήρ. 

Δι. Καὶ μὴν ἐπερωτηϑεὶς οἰπόκριναί μοι. Συ. τὸ τί; 
͵Δε 

201 Φιλύπολις.) Τὸ μὲν Φιλύπολις κοινὸν» 

γ7 Φιλόπατρις. 

Γεωρ γὸς εἶ; Συ. μελαγχολῶν μ᾽ οὕτως οἵδε; 

᾿Αττικὸν δὲ τὸ 

οοά᾽ Μελαγχολᾷν “᾿ οὕτως οἶξε .3} “Ὥσπερ οἱ μυπινόριενοε τὴν 

ἐν τοῖς πλήϑεσε διατριβὴν ἀπαναινόμενοι, ἐν ἐρημίαις Φέρονται» 

ἕκιπορος εἶναι, 60 δυο γοσ- 
811 8815 Ομ θηϊαηΐ, Π661|6 
ΑἸΐουῖ, 601 ῬΓΟΥΒΕ8. 811η1}18 
ΟΟοαγγΙ ΒΟ]οβϑῖαΖ. ν᾿. τοι. 
“ΑΔ. ἔμπορος εἶναι σκήψομεαι" 

ὉΔῚ Β0Π01. προφασίζομας (αἱ 
ἴσπιρτι8 φιδάγοῖ, Ιεσο προῷα- 
σίσοριαι) εἶνοα ἕωπορος" ἐπεὶ 
οὐκ ἐσρωτεύοντο οἱ ἔμποροι" 
ααδηαιδαπ) ἰαΐθασ, Παια 1ἰᾶ 
τ αἰ (τι ἀἸἰβουορᾶσθ, ἡτιδο ΠῸ- 
1ηΐαν ἃ ποβίσο ιϑολοζίαϑέα. 
(οἴονται πὶ 6 ϑιεζεία ἴἈ61}6 οοΥ-- 
ΥΘΧΟΥῚΒ ΛΔΟΌΘ5810., δα ἔζρέα-- 
πὲ Οὐοτηπη,. ἴμ 7)οπιοσίμ. Ῥ. 
1159. "πὶ Γὶ 7. με 51] τορο- 
ὯΔ5 ψευδὴ, τπϊοστὰ διηΐ Οὐαπλ- 
ΠΊΑΪΟΙ νΟΓΡα, οἱ 53.6}}1|1ὰ ἀ6- 
ΠοΟΙΘΗἰ18. ΟΥ̓Δ Ομ185. ἱπάοχ γ6- 
τιονοπάδ. ΕΣ ΔΠ151 ψουὸ 10] 
4ασάπθ ρουϊηάο Ἰεσαίαν., αἱ-- 
416 Αρυὰ ϑιωξαάαπι, ἊἜριπορός 
εἶμι σκηπτοόρμιεγος, Υἱχ ἴδιο 

ΒΏΆΠΩΠῚ 6586 ᾿ἰδοίϊ πο ΠΣ ΟΔΠ 
ΤΠ ρογϑιιδάθο, ἀΕΡΡΕ 4146 
Ὀοηίϊποαῖ δ] 18 ἃΡ 58 
ἸρΡ519 νεῦθὶ σκήπτομαι Δ}- 

“ΒοΥτθη5: αποοῖίτοα βου θοπ- 
ἄτιπη αἰίππιο, Ἔμιπορος εἶναι 
σκήπτομιαε, πο ἀϊχεγὶὶ ἀπ 
ΠΟΘΟΙΟ ατα ἔάθ]α ποπηδθμῖο,, 

4ιιῖ πιογοδίτισδιη ῬΓδοΐθ κου 6 
86 ΔΙΟαΐ, 51 δὰ γ 1} 1{181π| 60- 
δογοίαν. ΣΧ ὅταν ἴῃ μος νεγ- 
8ι. Ο. 0᾽ Ὁ. αἰτὰρ 1Ππᾶ γ ρᾶγ- 
{ἰοῦ ]αθ γε δηΐο γοοάϊομι δἀ- 
Βῃ 1 ταΐατη. αἰ! ρεπίου οπδῖο- 
ἀἰϊγθ 5ο1{π|. Ῥγὸ τύχω ζΑ- 
ϑέεγεδ υπδὶιΐ στύχορ" αποά, 
γῈ] τύχῃ, Ἰἰοοῖ οἐπμηῖπο μη86- 
ΘΟββαν πὶ πο Ραΐθηι., παπάᾷ 
δῆλοι ἱΠΡΙΌΡοΟ. 

- 

οδηϊλθιι8 δἀογαπί ; Φ ΠΟΥ ΠῚ 
εἰΐαπι βομλέηα ἢ 6 1118 ἀἀβογ]-- 
Ὁ ΠΙΟΥῚ5 ΟΣ αἵ, 2 οἰ. ΝῊΙ, 44. 
ἔδει δὲ καὶ κλητί ρος σρόσεα, 

γράφεσθαι τὸν (ῥαίοντα, οἷ 

εἶσε μάρτυρες" ατιαθ ἰΘοίϊο 
14]. (ὐοετοῖ8. ΟΠΏΠΙΠΟ, δ8ὲ Δ Π1- 

Ρ]οοΐομάα. 1)6 1118. ΡΠαγῖθι5. 
εὐἷῖ, Βυ]ὰ5 οἰΐϊδια Ιοο πορ 

ΟὈἢ ἴπ8, «29 εϑέε,, Ποσαξα, Δυῖμ. 
1. ϑαΐπαδ. Ο}»5. δα 1.. Α. εἴ 
Ἐ. γε οὐ ον νι δ .9ὺ. (ἡ 

γλὺ Θαυμεαςικὸν] Αὐάει διωΐζᾳ, 
ἴδ ἢ ὗ, ὅ περ ἐν τῇ συνηϑείᾳ 

λέγομεν θσῷροιενόμεενος τῆς πνίσ- 

σής. 
77 Φιλύπατρι: ϑωξώ, ἴὰ πᾶς 

ν. ϑολοζῥαᾳφέοι ἀξδοτίρείξ, 

Ν 2 
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Δ. ἰΑλλ᾽ ἔμπορος ; Συ. ναὶ, σκήπτομα γ᾽, ὅταν 
᾿ τύχω, νος 

Δα" Τὶ δαί; τέχνην τίν᾽ ἔμαϑες; Συ. οὐ μὼ τὸν Δία, 
Δ,, [Πῶς οὖν διέζῃς, ἢ ἢ πόϑεν, μηδὲν ποιῶν; 

διὰ τοῦτο καὶ τὴν τῶν γεωργὼν διατριβὴν μελαγχολέκν ὠνόμασεν, 
ὡς ἂν ἀγροῖς γενομεένην. 

905 Σκήπτομιαι γ᾽ ὅταν τύχω.] Τὲς τῶν πολιτῶν, ἥνίτα 
χρημάτων ἣν "ἰσφορὰ πρὸς τὴν πόλιν, τὴν ἐμπορίαν. ἐπροῷασι 

ζοντο, τὴν εἠσφορὰν βουλόμενοι φυγεῖν. ἀζήμιοι, γὰρ οὗτοι διεῷυ.- 

λάττοντο, ὡς φησιν Ενῴρόνιος, ὡς τὴν πόλιν ὠφελοῦντες πλεῖςα 

διὰ τῆς αὐτῶν ἐμιπη ρίας. διὸ καὶ ὃ συκοφάντης λέγει, ὅτι, ὅταν 

γένηταί τις καιρὸς πολέμου καὶ 
ὅταν, ᾧησὶν, ἀνάγκη γένηται πράγμεικτος οἰποκαλῶ. ᾿Αλλως. 

ν. 906 Τὶ δὰ] ΔΑαϊεοίαβ 

οϑὲ (Ὁ. 9᾽ Ὁ. Τὴ δὲ τέχνην τὴν 

ἔμαϑες. Οὐομβιϑῖογο. ποαιὶὶ 
νοῦβαβ, 81 4π1ἃ δἰταὰ 1- 
γχηϊϊίαϑ: Τὸ δὲ σύ; τέχνην τίν᾽ 
ἐμαϑες; αὐτο ΤΟ] ανὶ ροϑϑοῖ; 
864 νεγμ οϑὲ ΤΊ δαί; νὶάδν. 
χ56. Ναρβ. ν. 491. 1260. 1278. 
οἵ 2θεναν. ἄἀο Ῥαχίϊο. ἢ.. Οτ. 
Ῥ.ι25. Νοὴ τἄτο ρεγπααῖδη- 
αν, αποὰ αἰ Πολλλι5. ἴῃ οτὰ- 
ἴοηε βοϊπΐα, απᾶμ [᾿σαΐα 
ἀδρυθμθπαθ: διρτα ν. 172. 
πὰ} 14 ἸΡυογαΠ. ΠΟΒίΓΟΓ απ 
εοἱ νωυϊαίο: ϑιωζάαβ ἱιαθεῖ, 
ΤΊ δαί; τὰς τριήρεις οἷς. Ῥγᾶο- 
Ζεσοπάμι οδιιθθο, “ἀπηλμο- 
ὧὯο τὰς τπιρῖχο ᾿ηξεβίπιη οχ- 
Ραπρβαΐυγ. 

τ. 907 Πῶς οὖν διἐζ,»31 Με- 
ρικῶς τίνα εἶχες ζωήν. Τὼν 
πῆς πόλεως εἰμ ἐπιμελητής} 
διοικητής εἰμί. Τῶν ἰδίων) τῶν 
χωρικῶν, ἰδιωτικῶν. Βούλομαι" 
βουλευτὴς εἰκαί, Σοὶ ποοσῆπκον 
μηδὲν] ἤγουν, οὐδενὸς διαφέρον. 
γος καὶ προσήκοντός σοι. (Ὁ. 

1) Ο. 4ιὶ ρῥχδρίοχεα ἰουμιϑίῃ 

εἰσφορᾶς, ἔμπορον ἐμαντὸν 

Αἰεϊοδι, ταἰ 888ρ6 βοϊεῖ, ἃὉ 
ἀπεχϑάνῃ τϑπιουτ, Ἐσιμελη- 
τὴς αἰτιὰ εϑὲ, δὶ ργοόρχὶο ἰὸς 
αι γ 5, αἰϊπά διοικητής Πϊς 
Ῥθοαπἶαθ ρυ] ]οᾶῈ εἰ1Βρ6η88-- 
ἰογ, αἴθ ογαἰϊμιαίογοην Ττ6- 
ΟΕ πιο 8. νογίηῖ : 1Π6 Ρα- 
Ὀίϊοο ορεῦὶ οαγάμπάο Ρῥγἂδ- 
Ῥυβὶζαβ: 716 ἴδμηοπ ᾿πίοσὶο“: 
115. δϑίδ!]5 σοπομοι μα ποθ 86-- 
οὐ 5 αἸἰζουπι πὶ «εἰ Αἰΐουλ8 6Χ- 
Ρ ᾿ς αὐϊοποι. Δα} θι ; Ἰάχιας 
οὐ ἐπι διοικητὴς ἘΤῚ βἰσηϊδποαΐῖ, 

μὲ οὐ] βνα: ποροὶ πηϑἀα-- 
ἴι δάιτηϊπιϑίσαϊ θη σοτιῖ, 
ΑὈβοηππὶ νεσο, απο βούλος- 
βαρ ὁχρυπὰΐ βουλϑυτῆς δέμε" 
Ιοησο αἀἰβδίηοὶ ἃ νϑῦβο βού- 

λ,σϑα, οὰἃ φοϊεβίαβ, ἄατιᾶπὶ 
Ροπμεναηΐ ἴῃ βουλεύειν, δ1- 
παν αἴπαθ ἴῃ στρυτανεύειν, 
ταμιεύειν, ἱππεύειν εἴς, Μοάϊα΄ 

να] 16 νύθοῦ, πἴ 188 515 81- 
ἢσα!οπε. αϑ4ιᾶπι ἱμνθΠΊΔΗ-- 
ιν. δια πππ]ΐο πιο]]ωϑ, 
πιοάο πὸ αι4 νι οοὶ ϑαθεὶξ, 
δ᾽ “ἀοζῥιϑέερ ν. 418. δουλόμεε.. 

γος ἰμἰευριείαίωγ, 881 τεοῖς 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

Συ. Τῶν τῆς πόλεως εἰμ᾽ 

Καὶ τῶν ἰδίων πάντων. 

Δι 

, ἘΝ σκήπτομαι τότε ἬΝΝΝΝ εἶναι. προφασίζῷομιαι, 
2 ᾿ , 

πέριπομοι εἰς ΤῸ πῦλε μον. 

908 Τῶν τῆς πόλεώς εἰμ᾽. 
τισὴς, οἷον χορηγέας. τριηραρχίας, 

Πὼς οὖν ὧν εἴης χιρηΞ ὃν ὦ τοιίχωρύχιϑ, 

3099 

ἐπιμελητὴς ἌΡ ἅτων, 

Δι σύ; τί μαϑωῶν; Συ. 
βούλομαι. 

919 

γ8 φησὶνν ὅτε 

Τῶν δημοσίων πραγμάτων Φρον- 
καὶ τῶν τοιούτων" ἐλεῶν δὲ, 

τῶν καϑ' Ἑκαςὸν, ὑμὴν εἰ ἀδικοῖτό τις, καὶ δικάξοιτο σρός τινδὲς 

αὐτὸς ἐφούντεζεν. ὅτι δὲ λέγει τῶν ἐδιωτικῶνν καὶ Εὐριπίδης ἐν» 

Βάκχαις " 

Εὐ μὴ γὰρ ἴθιον ἔλαβον εἰς 70. χεῖρας μεύσοξτ. 

910 Πῶς οὖν ἀν." Ὃ νόδε" 
ε 

πῶς ὧν οὖν χρητὸς σὺ, ὃ λυ. 

πούμκενος καὶ ἀγανακτῶν 80 εἰς μηδέν σοι διαφέρον. 

σ. ΠΟ. ὁ ϑέλων. Ομιὰ εδ586. 
βούλομαι, εἰ υογδ ΡῈΓ- 

ἀϊθογεὶ, “ιυδολέμεμην 4πο- 
απὸ πὸ 1Π6]]Χ]586. ποίαϊ 
ἸΠ]ογαία. Αἰ. ἴθ ϑαώπαξ. 
(λυ... .44.1.. Δ. εἰ Ἢ: χτἴ..ς: 
τό. δ. το. πόπιρὲ φεῖα Ζ1}ε-- 
πιῖδ., ἱπατΐ, μωδέϊοα ΟΥ̓Δ ΣΤ 
ὀχεφμὲ ροίεγαί ὃ βουλόμενος, 
ψιιοα 6ὁδὲ τεγμηι ἐροαγητιν 

ἐσσιεπν, ἰαρο αἱοεδαὲέ Ἂγοο- 
ΒΡΟΝΟῚ βούλομιαι. 

γ8 Φησὶν) Προφασίζουμεαί Φα- 
σιν νεΐογοβ [ἐν ρὲπε οὐγ- 
Τοχογμπίὶ 2 ογίμι8 εἴ ἈΑτιδβέο-- 

γχμβ. ἴῃ δπΐο ἴθ ἤ0- 
ἄμ κἰς βουῖριηῖ Ἐπαγγαΐο-- 
το, αἱ ἔργα νουβαπιὶ 1πίογοἹ- 
ἀϊ556 βδιιβρίοουβ.ς Αραὰ ὁιμὶ- 
ἄαπι ἴῃ "Ἑαπορὸς εἶκε σκηπτό- 
μένος ααοὰὰ οοιγαρίαπ ρυϊαεῖ 
Αἰεδίεγιϑ, ὡς τῶν ἐμιπόρων μὴ 
ἐξιόντων ἑκὶ τὰς τρατείας διὰ 

τὸ εὔχρηστον τὰ πρὸς τροφὴν Φέ: 

ροντας, ποὺ οϑῖ: ἔγδτι ἀλ {μ1Ὲ 
ΕΥ̓ 1 1551Π10 Ψ]1ΓῸ ΟΑ5Π11Π1 8}5- 
ἐἰαυῖβ. Βογι ριον θτι8. 5818 ἵγε- 
ἀθ15. ΨΔΥΔΠ1Ο. 

78. Μύσσς) ποά δηΐθ ΑἸώ- 
σέργέσν οὐ. {1 ΕΔά, 
μῖσος, Βῖἴογδ ποὰ βοϊεγδῖ τᾶ 

Βἢπθ Ἰδὲ: μύσος πη ἰαπία πὶ. 
50 }]Ά θ᾽} ΡΥ πλαμ μαροῖ 8πο1- 
Ῥ᾽ξομαι, δὰ ἰοσιιοηαὴ ἔοΥ πγλ]δ8 
ὈσΠρΤιΗΐ λαβεῖν εἰς χεῖρας, 56: 
Οἱ ἂ0 μεοῖσος. ΕἸΣ θὶ1 ΘΗ]6- 
ἀαϊϊοποθ. Αἰμδέεγὲ ἀοϊεοῖμς 
αἰϊᾳπαῦθο ΨοΥδιι5 Κι μγρἑαϊδ: 
ἱπ Βδοομ5. σουίθ πο ΤΟρα.- 

ΤΙ], ΝΟΥ οδῖ, Ἴδιον 21α»-- 
μοογαΐίογν εἰϊὰπη δαμποίανϊ 
δὴ βᾶθρε ψνάῖοσα, αιυοά 
ἐδιωτικόν. διρέώ, τὰ ᾿Ιδιῶξαιε" 

καὶ ἐν Πλδύγῳ ἦδιον τὸ ἐδιωτί» 
κόν φησιν “ ὨΠΟ ἴρδίι ἸοοηΣ 
ἀρεισπαν,, 

80 Εἰς μηϑὲν] Τιοοἰϊοπὶ νὰ ]- 
βαῖδο πὸπ νἱάθο, αυοιποᾶο 
ὁοηνοπῖαῦ ἰἀ]ὶρ ἐχριϊοαίϊο:. 
ῬγοΡα 8 πὶ υὐδοίαν Ἠπυὰ 
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Εἰ σοι προσῆκον μηδὲν, εἶτ᾽ ὠπεχ, ϑάνει " 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ο11 ἘΣ σοι προπῆπον μηδὲν. ἢ ἘΣ διὰ τῶν πραγμάτων τῶν 
σοὶ μηδὲν διαφερόντων ἀπεχϑάνῃ τοῖς ἀνθρώποις, διὸ τὸ ἐπέχει- 
ρεῖν ὠλλοτρίοις πραγμιωῶσιν. ἃ γὰρ ἀλλοτριῶν προϊςώμιενος μεισεῖς- 
ται. 

“ 

Τηϊογρν ἰόν 2 ψοϊε πη 41}- 
«μιοὰ Ἰποῖ αἴ556, 1π 480 βογὶς- 
Ῥίαμι [γε θαίην, απο Γἀ ΠῚ 
ΧΩ] ἐπὶ ὁραβδί, τ ΡυοΡαη-- 
ὅππλ ρα! η)., Ἐς σοὶ προσῆκον 
μιηδὲν εἶν ὠπεχϑάνει. δεη- 
5111. ΨΟΥΒΙΟᾺ]1 ΠΟΩῸΘ 15. 4πὶ 
ῬΓΟΧΊΠΙΟ ΒΕ4Όλ αῦ, δοῃο}1α- 
δέεβ ῬΘΥβρεχ : γορδίοη μὴ 
ἐβδὶ εχ ρυδεοεάσηΐϊιθιβ, εἴ 
σοι προσῆκον μηδὲν σῶν τῆς πό- 

λέως εἶναι ἐπεμελητὴν πραγμιά- 

«“ονς καὶ τῶν δίων παντων" δὲ 

φήέηυν ὕπέπε} 5 ἐπ ποῖ δέ 

οἰ Ωέογ τ; αὐψιεθ ἐπ 5 ΡΕΟ ΟΥ̓ ἜΤ], 
6 967.8786 μιειςα γε. ργέρα- 
ξανε 6 γέγιῶν, ἐαμιοῃ, 111-- 
“έμδες 66 οπιμϊόιες,, νὸ], αὐ- 
Φογδέί6 φιοοίζοοέ τηϊπιοϊέἑᾳ 5 
διδοῖρί. Ἀπ ἀπεχϑάνει 
ἐγίδολἑηια ὑα  ΟΥ ρει αέην, ο- 
αἰξοδις ας οριμεέδιβ; Ζ2926να-- 
ψξιὸ ἀὰ Ῥαγυίϊο. ρΡ, 170. ἐα- 
πιθ;; δἰοπισοϊπαγχίδ Σ ὩΘαΪΟΥ, 
ὩΣ αἰΠἄδοη ΔΥΡΙΪΟΥ, 8118 
ὐροδιίο: ααϑιην]5. ΔΙΣΟΘῸΙ 1π 
Βοο ογδίϊοηΐβ ἀυίϊδ]ο ΟὨΥΙ 
αὐ! άδαιν οἴ ΔΡΥ ΡΣ ρου]ιοε- 
γ6 ΠΟ] ἀἸΗποαν; οὐἾιι5. Ρ56- 
ΠΟΥ Ρ᾽πΣ Ὶ 5 ΟΧΘΩΡ 15 466 
ἦρθα βδοοπα ποθὴ ἠἐβεϊ ΠὩΥ. 

δι Ὦ εὐτελέσατε) Ἐΐαοο ἃ 
διιάα 5απὶ εχοεγρία, βοά 
ΘΠ 11 πη, πὶ 86 η8ι 
ἔεγα οοπδοηϊίαμΐ, νευθὶ5 ΠΟ 
Ῥαγηι ἀἸβούθροηῖ. Ῥοηθη- 
ἀὰ8 οδῇ, ὅπὸ {40 1]}1ὰ8 Ἐκ 

" 

ῬΤΟΧΙΙΠΟ ΘΟΠΙΡΔΥΑΥῚ Ῥοϑϑῖξ, ἴ 
Ἰοοι5: Κέπφος » εἶδος ὀρνέου 
» ΄ 

ὀξυτάτου, ὃ λεγόμενος λάρος" 
, - 

ἔςι δὲ κοῦφον καὶ ἐπιπλέον τοῖς 
΄ τ" Ἴ ἣ ᾿ μεὺ 

γυάασεν. ᾿Ὧ κέπζε, ἀντὶ τοῦ» 
“- 5 , ὁ 

ὦ εὐτελέςωατε καὶ λαλε 
Α κ - Ὁ 

γὰρ τὸν κέπίῴον τοιοῦτον εἶναι" 
᾽ «ε 

τάττεται δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ 
“ “ΓὰᾺὰ ΄ 5 - « 

τὼν αλογισῶν εἰνδρῶν" 0 γὼρ 

κπέπῷος αἰῷϑοῦν ἐσϑίει ϑαλαύτεον. - 
Οἱ δὲ παῖδες τῶν λείων ῥίπτους 

σε τὸ πρῶτον͵ πόῤῥωθεν" εἶτα 
ἐγγυτατιο " εἶτα εἰς τὴν χεῖρα 

τὸν οἰ ον, καὶ εὐχερῶς ἀγρεύου- 

σε. ὍὌβρβι ρυμπητ απο Αε-- 
ϑέΟ} 15 ῬΥῸ εὐτελέσατε ΙΟσΟΥδ 
ἸΔῈ εὐγϑέσξατε, Δι Πα] ΒΔ Πὶ 
οἱ οοπ]οοίγα πη] 116. 5} 0 
βΒαχάα, οἱ ϑόοοθ δᾶ8 ἴδ01}6 
ῬΟΥ ΒΗ ΩΤ Ραϊεαΐ Ἡεογολέιεπο 
εἰ δνἑάαην οΘη ογ ΘῈ} ἴῃ Βλε- 
γτάδας, ΠΟ ΒΒΑΓῚΠ ἰδ 6 ἢ ΠΟΙ 
Ριυΐίο. 1)ειμάθ ποᾷὰο 11μ8 
Ἰ)οΟ ἸβδῖΟ ΨΊΓΟ οομοοβδβος 
ΕΪΠῚ, ΟΡ. 6556 ποβίγνο ὅ508ο- 
Ἰδδῖο, ;Ὡ μὰν 8 «ϑκιξείαθ νεὺ-- 
Ῥογμη Ροβίγοιηδ ϑρΡ] αν: 

ὨΪΠ.Σ ΘὨ]Π) 1 ΘΟ ΟΥΜμ8, 81 Οὐ - 
ἀπ θη βἰγποίῃγαθ γοοῖθ οοΠ1-- 
ΡΟΠδ5: ῥέττουσε τὸν ἀφρὸν τὸ 

πρῶτον πόῤῥωϑεν, εἶτα ἐγγυτά- 
τως εἶτα εἰς τῆν χεῖρο" ΡΙο- 

}1οπαηῦ ΒΡ Δ 1] Ρ.1 τ. ὁ 
Ἰουοησαο, ἀεοιπᾶάθς ΡΥ ΟΣΧΙΠΊ6, 
ἰδηάθηλ 1 ἸΏ Π1Π) 6 ἴπ- 
Ῥογαμπί, δὰ δι ἅτ 80- 
αεαλὲ οομβεοίπαϊηο. 741 ἴα-- 

Φασὲ 

Ρ πος ὦ ΄.- 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, 
᾿ 

Σὺ. 

οι Ὦ κἐπῷ:.} 81 
γὸν κέπίον εὐτελέςξατον καὶ λάλον" 

ν. 915. Ἐϑεργετεῖν μι, ὦ κέπ- 
φε} Εὐεργετεῖν (εὐφργεσίαν παρ- 

- 

ἐχε) ὦ κέμφε (λαρε)ὴ ὋὉ. 
9᾽ῸΌ. τσ φγοπούχε. }}πᾶ, 
αὐοά οὐ τι, - 51. οἷδπα ἢ 
οὐ θ5 ΘΧΏΪατ οἵ ΠΡΥ15, νὴκ 
αὐΐ ΟΠ πῖπο πο ἀοϑ: ἀογ Υ 01}, 
810 Ῥοξβεϑδϑίοπι οπμποίαν πῆϊ 

ἘΔᾷ, “οοπβοπδι ἢἰγηαΐδο 11- 
ἴδῃ] ΠΊΟΝΟΥΟ Πῖη18 ᾿ππη0646- 
Ξία Τοχεῖ: αὐτὰ ἴτηο ΠΡΟ η- 
ἰἰπ5 δα ΟΡ οσδῃδαμῃ!; τοῖ!- 
Ποα8, 4πῖὰ ΒύοορΒαηΐδο 74-- 
οἴαθαπαϊ ποίδιη δίας ἱπη8-- 
δίποι ΟΧΡΊΗσλ, ἀπίῃ ρεν- 
ΞΟΠ ΔΠῚ 5118} ΠΟΣῚ] 80 {6]-- 
τὰν ποιϊ]οα πο ορεογαμ ἃᾶ- 
ΧΌσΑΠΠΙ5 ψοβάαγο βίααοῖ, 
Κέμφος ἀιιΐομη, ν0] κέμοπῷος, 
ἀἀοιηητιθ. κέμπος ᾿ηβεσίο μὰ, 
αἰιοὰ ΒοΥῚ ἔροαποπ 1551 πιὸ 50-- 
Ἰοῦθ δηΐία Ἰἰίουαβ 1145, 41188 
ῬΊΟΒΒ0 ἰαΡῖο ξουιηδηίητ,, 4}1}- 
απῸΣ ΘΧΘΙΊΡ1}15. Βαργα ἀοοα!- 
ἨλΠ|85 Ρ. 210. ΒΕΧΙΟΥβΒ ϑανὶ 
χῃοχο βου Βα μαν ; ΠΕ ΔΙ 118 ΠῚ 
τος νϑίογιθιιβ 1114 ταΐίο ἀ15- 
Ρ᾽ ΣΟΙ ΟΥ, 81 ΠὟ Ὀ]απάϊπιεη- 
ἴο 80ηὶ βδιδυιουϊὰ 1π 4116 8] 
δοἄολ Την]οίαν, Ἰοογολῖϊ5 
βαθεῖ, ᾿Αλιάποδα, τὸν κέκιζον, 
ἢ ἡ ϑαλάττιον ὦ ὄρνιν. Ἰ1άοπι: Κερι- 

πὸς, κοῦφος, ἐλαφρὸς ἄνϑρω- 

πος «(τοά «4110 γοΟ[οΟΥΤῚ ΠῸΠ 
ἄσθογο βίαι Ῥαίοθὶξ, 5151}] 
ἂς φσοπιροῦοθβ, ἅπᾶρ ἀὸ πὸ- 

Ψ 

ΞῺ, οὐτελέφατε κπαὶ 

Ξ31Σ 

ΟῚ δὺο προσήκει τὴν ἐμαυτοῦ μοι πόλιν 
» ὑεργετεῖν μ᾽, ὦ κέπῷε, καϑ' ὅσον ὧν ὧν σθένω; 

Ἃ 

λάλε" Φασὶ γὰρ 
ὄρνεον γοὶῤ ἄφρον, ὅπερ ᾧι- 

γαΐνα Τον βϑβϑί 6. αὐ 5 84 Βο- 
ΤΏ] 6] ἔαΐ! οὶ εἱ Ψ ΔΗ 
{γα δαίο τπόππις 1π ν. ἹΚέμο- 
ᾧος. ἵπ 6055. Μ55, κεμπίω- 
ϑεὶς οἵ κειμφωϑ εἰς ΤΌΡΟΥ1586 

π16 ΟΟμ)ηΘΙηἾη1. (Οὐεἴθγαμι 
ιν πιοίοοιιδ., υἱνὶ νϑο θα ΩΣ, 
1Ππ4 ὀχροόῦλε Ρ. δοῦ. ἴυγρῖ- 
ἴον οδὲ “πππ] εἴτι, δῖ. αν 

αὐὸ ἰεμπᾶαδι, ἰπτο]Πρὶ ποι’ 
Ῥοβϑὶξ, πἰδὶ ψΌ]πι8. 1Π||1580. 
ἀπὸ ἀἰζεγοσιο νΟΥΡῸ ἰλϊεια, 
πὰ χηοάπηι γΟϑΘΙΟΙα8: Κέπιϑος, 

κοῦφος καὶ ἐλαφρὸς (μα]88 84 

7ϑο1ν1 Ὑ]οΘ αἰπιά αἰταποά ἢ.-' 
αἰΠππιὰ νἱνρίοΐο Ῥτπθάϊτμπι," 
Ομ, εὐμετάβολος, ὀξὺς, εὖ- 
κερὴς, εὐτελής. 480 ἃ ΟΥδε- 
γῆδιϊοῖΒ κέπφον 1τηϊογργοῖδη- 

{ἴθτι5 τιδαυ ραυΐα, ΔΡ ἀποῖο- 
γ6 Ῥοΐῃ]556 ῬΥοΠοΙ͂ΒοΙ ποπ 
ποβο) ἄνϑρώπος, πὸ τοῦ ὃρ- 
νέον, ὃ ἔσει κοῦφον καὶ ἐπιπλέον 

τοῖς ὕδασιν. ἩΠΪ5 “δὰ Ῥχυόχίμπθ 
ΠΟΙ Ππαπῖτν, αλλ 15. ον" 
οἴτπὶ πὸ αΥἸἰοα]ο Ὠ1811 οομ]- 
ὨλΠΠ6 : Ἰάᾳἶιο Ῥέορίοσοα ὁ0η- 
τσὶ, 4π1ὰ ΠΟΥ ΥΠΕΠΙΡΥῚ Οϑ--" 
Ρυΐ Τὰογαΐ δυιρυίαί μη : αμοά 
δ πππὸ ἄοππο Ρυδείιχ ου 8; 
Ἠ1Π16Δ Τοβί ΟῚ: ἈΠΠ}Ἶτι8 41ῆ|- 
οὨΠ ΔΒ: Κεροβάτης, ὃ τὰ ἀκρω- 
τήριω τῶν ὀρῶν, τουτέσι,᾿ τὰς 

κορυφαῖς, βαίνων, οἱονεὲ “δρειβά- 

της" πέρατα γὰρ καλοῦσι παᾶν- 

τὰ τὰ ἄνρα, ὡς φησι Πένδαρο:» 
Ὑψικέρατα πέτραν ἐντὶ τοῦ. 
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ᾧ “-. 3.ϑν » Α “ 

Δι. Ἐυεργετεῖν οὖν ἐξὶ τὸ πολυμπραγμονεῖν ; 

λεῖ ἀφρὸν ϑαλάττιον ἐσϑίειν" τοῦτο βουλόμενοι οἱ τῶν ἁλιέων 
Δ Ὰ χειρώσασϑωι, ῥίπτουσι τὸ πρῶτον πόῤῥωϑεν ἀφρὸν, εἶτα 

ἐγγύτατα 4 εἶτα Φέρουσι τοῦτο ἐν ταῖς χερσὶν, καὶ οὕτω κατὰ Δει- 

ὑψηλὰ ἀκρωτήρια " ἢ ἤπο δά- 

ἀεηάπμι οἰϊδίῃ ΚΘῸΣ ἔχουσαν, 
ῬαμῚ5 Θρ᾿Ποΐοη ΘΧρΡ]οὰτὶ 11- 
αμοῖ εχ Ἰϑάγοΐϊο, εἰ Οοπειῖ- 
οἱ ὩΟΒΙΡῚ Βδηΐβ ν. 2552. δγέ- 
διιγρέμθ διιῖθυη, ΨἹΡ ΠΟ ἢ) ]- 
ΠΠ8 αἰ νη ϑρΝς φαδπιὶ 6 οιγὰ- 
μὰ 8, οονσαρίιπι ρα αὶ ὑψικέ- 
ρατὰ πέτραν, εἰ ΒοΥΙρίμῃγΓδ8 
ἀπρ Ποῖα 1πά1ο ἃ ῬΡΔΘίουυο, 
ὑψικέρωτα πέτραν, δυὶ ὑψεκέ- 
ρατοὶ πέτραι, ΘΔ ΟΥΪΟΣ 
ἰδιη8η Ἰρδὶ ΨΘΡΪΟΥ ν]άοίαν, 
Νοῖῦ πα! ροπηβ ἤδο ἡπϊάοπι 
ἴῃ ρμᾶγὶς διᾶπιι8 εἸηεηαίσι- 
ΟἿΒ: δαγία ἰθοί πιδηθαὶ }}}- 
γηοίοσο νοίι5 Ἰεοῖϊο: 1άεο- 
416 πηᾶ518, 4ο0α 6]}8 Ῥ6π8- 
ἤοὶο 741) οσοπηροχίιπι Βαθ6α- 
118, πη6}6. διιπιδευὶ “4γἐε:ο-- 
»άαπεβ, ιήλιε, Κυνϑίαν ἔχων 

Ὕψωοιέρατα πέτραν ἴὰ ΝαΡ. ν. 
δ097. πΠ6 4ιδιὴ ἰογ πιὰ νοοΙ5 
1 80}6Π5 οἴδηδαϊ, οσανεὶ ϑολο- 
ἐϊαϑέεδ: μεταπλασμός ἐςὶ ἀντὶ 
σοῦ ὑφικέρατον. 

ν. 9ι4 Τὸ πολυπραγμονεῖν} 
Ταῖς πανσυργέαις ἑαυτὸν ἐκδεδὼ. 
κένα, Ὁ. ))Ὸ. 

οἴ διδοῖ τηοῦραδ, 586 
βρομπίε οἀρίοπάση ρυβεβεῖ, 
Ῥονγοὸ ᾿ἰοοΐ δ᾽ λεγόμενος λά- 
ροἐ ἃ “Μ88. εἱ Ῥμοιΐίο χσορὰ- 
αἱεπὶαγ, ΠΟῚ ἰάθο ἴδιηθῃ ἃ- 
νῃονοπάα ,ὅεπδθο, α4υ1ἃ κέπ- 
Φος εἰ λώρος ἅνεβ8 βϑιπΐ 41- 

ψΕΙβ586: 404 τυ νΟΥΤΙΙ 68-- 
86, 81 4115 δάἀοσηγαία Ἰἰο4ῃ8- 
ἴὰγ, Ποαυβηπδη) ΠΘΡῸ, 118 
αἸβουι θα 1ἰϊπὰ ἃ ΟΥδΠΙΠι8-- 
110 15. ΠΟΙ ΟΌΒΟΥΨΔΥΙ 58 118 0 η- 
βίαι, αυῖρρο 41 νϑὶ αἱίε- 
Τα δὰ Δ4]ζονυ 5 ᾿πίογργοία- 
᾿Ἰοηθη, Ψψ6] πἰγαιηαιθ 84 
Δ ποΙ6η ΘΧρ]]οδπάπ 
50] δῖ δά μθεγα. ὅ10 1η. .Π7ο- 
γεογὶ Οα. Ο, 4γ8. Κὴξ, Ε:εἐ- 
ϑγολίο τχοπθηΐθ, ϑδεοιηάμπηλ 
ΑΡΙοπεπὶ δδὲ λώρος, αᾳυσπι 
4111 τεἀατἀοντηὶ αὐϑυίαν, 4186 
Ῥαίΐπιεγεξ δὐνεμάαῖῖο, ῥρᾶΥνῚ 
ΒΟΒοΙΙοίδο ἢπα ὨΙχα, ἀπ 10 
ναραΐ, 4}1}} κέπῷῴον.Ό αύηξ 

οογΐο ἔου πα 5014 ἀϊνογϑιιμ 
ἃ κηξ, νεὶ καύης, ὑπ46 »σα- 
νέας Τιαἰϊημπὶ ΠΟΘ Ροϑὲ 
Τήον. Ολρέδέαπι. δὰ Ῥας. “4- 
γιδίορῆ. ν. τοῦγ. Πιιχῖβ86 
οεμπβιΐ δαῤπιαδὶμδ., λάρος ἃ 
Οὐ πιπιδί! 0185. ΠΡΟ ΘΟΠΒ0Π- 
δι. οχροινέμσ: νἱάβ Ποογολ. 
ἧπ Καύαξ. Νεαιθ τοραρπο 
Ζιγεορλγοηῖδ Ἐϊππαγγαϊουὶ νο- 
σοὶ Αοπίϑη]0 5 Δ Π41|8Π| ΡΤΟ- 
ῬΓΪΆΩ Δἀβου θη δὰ ν. 425. 
ἘὉ1 δε] Παπίαπο Πἰῦγοὸ Φοίΐε- 
γώ Οὐδθοιίιι5 1 ΟΥΓΟΥΘΠῚ 
ἱποῖά, ἄμπιη 18 Ργο καύης 
ἰογιϊηδίϊοπα τπμϊαίΐα ἀραϊί 
καύηξ᾽ Ὠδῖὴ αἰδεγία πηοπεα 
Δ ν. γάι. 41 Ζιγοορλγοπὲ 
διῖ καύηξ, ΒΟΓΙΡῚ καύης ἴῃ 

Ἡπρροπαοίδβ 1110 νϑῦδιι, Κί- 
κὼν δ᾽ ὁ πανδώλητος ἀμιμοῦρος 
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Συ. Τὸ μὲν οὖν βοηϑεῖν τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις, 915 

Π ΕἸ »" 5 “- » ᾿ .“ - 4. 

κρὸν ἀπατῶντες, εὐχερῶς ἀγρεύουσι τοῦτο ἐμπεσὸν εἰς τὰς χεῖρας 
Ε “ "Ὁ 3 ᾽ .-- 

αὐτῶν. εἴληπται οὖν εἰς πωροιμιίων ἐπὶ τῶν ὠλογέσων ἀνδρῶν καὶ 
5 ᾿ » Ὁ ’ 

ἀνοήτων. καλεῖται δὲ κοινῶς λάρος. 

νυν. 915 Τὸ μὲν οὖν βοηϑεῖν} 

Τοῦτο ἐς, τὸ εὐεργετεῖν" ἰἰᾶ 
χϑοῖο Ο, Π᾽ Ὁ. βομιοηίϊαμι 6χ-- 
ΡΙαπαί : σεγὶι πὶ 564 6 115 ΝΥ -- 
ΒΟ ΒΟΥΡί τ γ 8) ΡΔΙΤΠΏΡΟΥ 
ἡπιηπίαι : Καὶ μὴ ᾿πιτρέπειν, 
ἐὰν τις ἐξαμαρτάνῃ 5 ΟἿ 16- 
ΟἴἸΟμΙ πο δϑὶ, οατγ νιὶρα- 
ἰλπὶ Ροβὶροπδιη5. ἀδάϊπμι 
ἱπϑΌΡΟΥ αὐ ἐπιτρέπειν) παράᾶ- 
χωρεῖν καὶ ἀμαρτάνειν" διδόναι 
ἀδείωαν παρὼ τὸ πρέπον" ΠΆΕΟ 

βοι οοί ποη ΔΡΠουγοπὶ, ἀπτη- 
πλοᾶο ῬΔΌ ΠΒΡΟΥ δαἤνοβ βοχὶ- 
Βεη6ο 86ῖι, -παραχωρεῖν, καὶ 
τον ὡμιωρτάνειν διδῦνα, ἀδειαν" 

βῖνθ Ροιΐι8, παραχωρεῖν ἕ- 
μιαρτάνειν. καὶ διδόναε ἀδειων 
παρα τὸ πρέπον. ᾿ 

χαύης" ἴῃ ἀπὸ ϑαΐηιαδέις δὰ 
ϑοΐι. Ὁ. 65. δχρσεβϑϑδιὶ παὰν- 
τάλητος, οΥβάο, αποά ορὶϊμε- 
ἰο οοπίπιοσΐϊογο 515 [ἰδ σϑπη- 
ἄμ οχ δι] ππαυ οὶ ἀπὸ τοῦ πάν- 
τη ἀλάσϑαι" 
πηαχ  ηγ15 δαξοπαϊββοῖ, σανδα- 
λητος ΟΥ̓ΪΠΠῚ ἐκ τὸῦ πᾶντα δὰ- 

λεῖσϑαι, νε] δηλεῖσϑαι, ἀρί15-- 
δῖ 6. ἀεσβίσπαγο {νι 18 η τοῖς 
λώροις 5ῖνα καύηξιν ἀδηφαγίαν 
καὶ ἀπληςίαν, πιἢ1}, ορίπου, 
8101 711018. ϑ8:1π|81556 8 1ῃ Θϑ1η 
νοσεμ. Καβηξ ἀρμῃα «ϑμέααγιν 
υἱϊαπὶ ἃ ΟΟΥΥΙρΡία βουϊοχὶβ 
Οταθοῖδθ ργοπηπαίϊοης ἰγα- 
Χἰξ, οἰεἊεοϊίΐααπο, τὸ Οταπηπ)8- 

ΨΟΓΏΠ 81 ΙΓ’ 

ὍΟΙ ΟΥσί πο πὶ Τὰ οΡῚ πὲ σ0Πῃ- 
ἸΏ 6 Ὠ ΠῚ ῬΓΟΥΒΙ15 8] 16 81, 4811 
ἰδηγοη 1ρ0515 ΟΡ νογϑαῃι Βα- 
ῬΒουΊΟη5. δα]οοίπιιη. ΠΡ ΘΠ ΟΡ 
οομθοηαπια8: Καβηᾷ, ὃ λά- 
ρος, ϑιὼ τὸ ἐδδηφάγον" κάβη 

γὰρ ἡ τροῷη. ἘΕυφορίων" Της 
οὐδ᾽ αἴϑνιαι, οὐδὲ κρυεροὶ κα-, 

βηκε. ἴὰ Δὶγπιοίοσο απο- 
46, δὶ Ροὺ δϑ)εὀιγϑίην 115: 
οὐϊδδοὶ, οἰαυ 5. νοβδιϊσια 80 Υ]- 
Ῥίαγας ἀπ ρ]1015 οχιασ θη : εαπ-- 
ἀοη. πιοπᾶαμ ἤΖγοορβγοπὲ,. 
ΤΠ] ΘΙ ΠΡ Δ Πη848 Οὔ: ογ 6 ἰαβίϑη- 
πὰ δὰ ν. γάι. γ89. Μηδ 
διιΐδηι χη γαΠΊΠΣ ΟΥ̓ΔΙΏ Π1811- 
οἿ8. δοοιἶβ86, αὐ Βισίτηηι σ6- 
ΠΕΥΪ5 ἀπ! ηγα] 4 ἔδοι!Θ. ΠΟΙ) }1- 
βοθαηΐ, αποὰ ἴθ δΡθΟΣΆ, 
ΒοΥθαγιη 46 που Ρ5 πασᾶ 
ΤΑΥ5 πιδ νϑηϊΐ, αππ ἃ-' 
Ριά Τιαϊΐποθ, ἘΡῚ κέπῷφους, 
λώρους, ἐρωδιοὺς, αὐϑυέος 5:18} 
1η {τπριιᾶὴῦ νοῦ οι 05. Πα ροπξ, 
ναγιεΐαβ 511Π}}}1}8 ἱπνοπΙ ον 
εἰ δοιὰ ἱπροραϊία; αὖ ἂς 
γε ἀοοαΐϊς ϑαώπαδ. ἀα ϑοῖέπ. 
Ρ. 04, 65. Οταπαιδπι 1510} 
ἀρ ἐοιοίοίεα,, αἱ δυι.,᾿ ἦτ} 1π 
ἨΗϊβίοσα παίπ} 8}} ΧΡ Ιοαπάᾶ 
νογβαραΐοῦ, ἀεοοβραί, δοοὰπ 
γα τι5. ἀἸβουενευ κέπῷους εἴ 
λώρους, ἰΐϊειμαιθ ΟΔιίέοαπαγε 
ϑολοϊϊασίος δαἀιποππουῖ, ὅ 
δὲ κέπφος ϑαλάσσιόν ἐσιν ὄρνεον 
παραπλήσιον λάρῳ, Οταιηπιᾶ- 
11ΟΣ ἰδπηθπ πλΐμτι5 α1]1 σε ηῖ68, 
εἴ γργυδοίετεα. σοι ΠΊΠ6Π| πιῖ 
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Καὶ μὴ ᾿πιτρέπειν πότ᾽, ἣν τις ἐξαμαρτάνῃ. 

81,7, Ἔξεπές τήδες.} 85. Ἔξ ἀνάγκης" 

ΒΕ) οι, αοά ἀἰσοΥ 15 
ΨΕΓΡΙ5. ποίου. ΒΠΑΥ ΔΊΟΥ 1η- 
ουΐολί, κέπφους ΔΙ ΟΥΡχοίαΣῚ 
λᾷρους διιι ἀμ θεαταὶ, δε 
πέπῴφῳ ποίανὶς οἰϊα δελο- 
ἐζωδίοβ δὰ Ῥδρ. ν. 1τοθ7. β6ῃ 
Ἰον θυ δα βοις ἴμ οο, απο 
Ομλμο8. Βα. οσομραν!: 
Δρέωνηται καὶ Νόκανδρος 

᾿Άρατος περὶ τῶν διοση ιε ὧν δὲια- 
λεγόμενος" ἰοὺ ἘΠ] Ῥοβίγο- 
Τηπ τη τι «ὦ βοϊαα Ζ,γχα-- 
ἐϊέη:, Οὔ) δϑὲ Ἰοσὰβ ἔπ Δι- 
σήμ. Ψ. ιδά, ρεγιίπογο 46- 
Βοαΐ, ΒΙΏΡΏΠΑΥΙ ΠμΠΠΕγῸ δια- 
λεγόμενος 6588 ΒΟΥ Ροπ ἀπ πιᾶ- 
Ὠϊοβίο ΘΟ] στ αν; ΡΟΥΤῸ πὸ 
δᾶμθπι οϑὲ, οἱ, ΠΙΘῚ 1}ᾺΑ]ΟΥ, 
5646 58 δπεθοον δεν καὶ 
χοὺς ἐλαφροὺς ταῖς Φρεσὶ κού- 
ᾧους καλοῦμεν" Υοάπχοῦὶα ἀᾷ 
Ῥείογα. ἐκ δὲ τῆς ϑαλάσσην 
ᾧν αὐτὸν λέγουσιν ἐσϑέοντοι τὸν 
ἀφρόν" ὅϑεν καὶ τοὺς ἐλαφ ροὺς 
Ζαὶς Φρεαὲ. κέπίους κωλοῦ μιεν, 
Ἠ1Π1 ἀρίμιβ ὐαθγαγο ροῦ- 
βΒρισπα ναοί, Δηοαπᾷνρ 
γεγο, '4αθὰ Οοηλίοὶ 560Π0}14- 
πίοβ οορίίανι!, Τδοι δὰ Α- 
ταίαπ Ἰηΐορυαν δάροδυϊέ, 
ἜΡΙΟΝ γΘΡΟΥ αν ἢ ΑἸΟΧΙρΙΙ. 
;..170.. 106, πιαρὶπᾶ ΒΡ. 18, 
ἐππν οΒ]θοῖ Τὰ] 1οᾶ6 ἄδοῦ- 
Ρ᾽ππίαν, μλαιιο γοΠΔΙΟΥ ΠΣ 

πιδητ8 ἱποὰπίο νοι πηΐ, δμ- 

οἴογοι μᾳᾷβροηὶ ἐεδεν ΟΣ 
Ἰαρα]ομίτιπι, Ἰρϑα .4γ150-- 
ἐοίοσε, ἡὐὶ 50118 51 Ὑ}1 οοπι- 
Ῥδοίϊ γεν αἴθ 5160 βου: Ζ. 
1. τ᾿ πο 9... ΟΣ, δὲ κέπφοι 
“λήσκοντακι τῷ ἀρ" κόπτουσι 

τ᾽ 
ου 

καὶ 

΄σε 

ΠῚ ᾽ ᾿ 
ἢ μοτην 

χὰὼρ αὐτόν" διὸ προσραΐένοντες 

ϑηρεύουσι. Ἡΐο 1υ0γ6 86 Ὑ88, 
πύπτουσι αυϊὰ 5101 νο} 7 ὦ 
Ο(ὐ68. ϑοαί,κ σον: ἀρροέμτηξ 6-- 
γιΐην δαπε: οἵ ργοϊθοΐο, 81 
ΤῸΠ σοηδίἤοσοβ, ο]πβποῦὶ 
φυλαί ἄαην βοηϊουίαπν Παρ ἃ-- 
τὸ Ῥαΐδηι εϑβῇ: 
δοῦναί το ΨῚΡ ΠἸση8, Π6Ο 

.-΄ὖ΄ Β, 

οὕτως Ἄττι- 

8116 γΤαϊϊοπο: τογῥεεν 1072 

γεἱ πεῖς οογμπιοαίε,ν αὐ οἰδτν 

δι ϑη οατνίμσν : οΠα] δ μ86- 
πὸ ΟἸΧΕΡῚῚ., ΡΪδιλο Ἰπορίθαλη, 
εἰ ᾳποάᾶ ῬΒΠοβορμας ἐπὶ ἴῃ 
Ῥανῖθ ΠἸΒΌΣΡΑΥΟ ποατιν εΥ Τί. 
81 γοἰϊποπάμιη ἴογοῖ, ἄδοῖά- 
ΤΑΥῚ ἀθρεθαΐὶ οχ {6} 
ΒΟΥΙΡΘΙΣ Διο πεν 
δέε5., 

δὰ ἀἐ δα ὕ)ωρ ἀνοπκλιύζοντες 

ἀφρὸν τ ἡ ον κοὰν (πὸ προε- 

νεγκεῖν" τηδηϊθ5. ΘΠ ἰΠΊ αηυᾶ 
ΠῚ Π9 «λβδδίδ διδσαῖ δΡα- 
Ὠ188) παταναγρεώζουσε, καὶ τοῦ- 

τον δολίως τῷ κέπίῥῳ προτεΐνου- 

σιν, οἵ ργδθίεγθα Ἰόσι: κόπτου- 
σι γὰρ αὐτὸν, καὶ προσραΐνονε 
τες: ϑηρεύουσι, ΒΟ: Ποοἱ οὗ ἐλεεῖς, 

νοὶ] ϑηρενταί, Νισ τπἶτο 
Ἰδηϊ5. ἀπἴοὰ 1 ον ἃ 
Βογαΐία ρυγίδοας ᾿δο 10 }15. να- 
ΥἹ ΔΙ ΘΩΥ ἄρον οῖ, κώπτουσι. Εἰδῖ 
διιΐοη) καπτειν Τοροίίέϊ5. Ζαίογι-- 
ἐϊώρηψ ὡππέεῦ 6 Μαξέθψτιθ 7107.- 
δίῶμο αὐροίολὸ, δὲ τ οἰκεία 
οἀγρέα εἰεπείζέογε: αὐτὶ Ργο- 
ΡῬυϊοίαίθηι ΠΟ ΟΟΟΙ ΤΙ 5810 
πη Τ,αἰϊηδο ΠΙἤστιαθ νεΥ- 
Ῥαπι, 40 βεμῃΐίιι5. οβίθη-- 
ἄαι: Παθοπῖυ5 Βοῖσαθ ηποᾶ 
πόθο δοῦὸ ναϊο ἀπ: ἤδη 68: 

αιδα᾽ 
ϑολοίζα-: 

οὗ γὰρ ἐλιεῖς χερσὲ τὸ 

αἰξαπηοῃ οὔ -᾿ 

ν1ὸ 11 
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Δ. Οὐκοὺν δικωξαὶς ἐξεπίτηδες ἡ πόλις 

"» "-ΌὉ᾿ Ἷ 

κοί, ἀργῶς καὶ μῶτηνς 

Δ. 917 Ἐξεπίτηδεε Ἐπ᾿ αὐτὸ 
γοῦτο. ᾿Αρχειν καϑέξησι ἄρ- 
χοντὰας εἰνᾶς ποιεῖν. ἵνα παρ᾽ 

αὐτῷ βοηϑοῦνται. Ὁ. Ὁ Ὁ. πιὰ- 
οὐ] ὰ8 ΔΒΓ ΟΥΒΟΡΙδ, 81 ΒΟΡΙ 5, 
ποιεῖ, ὧν δὲ παρ᾿ αὐτῶν ᾿βοηϑῶν- 

τα. ϑουναΐ δυίοπι 1 οὐκοῦν 

οαμμεη, 4Π0ΠῚ ΟΠ Π65 Βάα. 
οἱ διζώ, ἴῃ Ἄρχειν, δοῦδθη- 
ἰπ ; 

ἀεὺῦ Τηϊογργοίαεϊο 8α115. ΟΡ- 
Ῥονγίθνα τοῦ ἐξεπίτηδες. [ἢ 

4}115. ἔην 6) ΘΧΟΙ Ρ ΑΥ 10118. 1.- 
ΨΟΣΙΡΙ οὔκουν ἐν ὄχηβέδῥτε Ο,΄72- 

φατικῷ,. ἀο απο: αἰοίι «ὦ 
ῬΡ. 117. πιομοὶ ϑολοίαϑέεδ. 
Ἐπ 58η8 τϑοόο Ἰορὶς 15 θπδὲ- 
ΤαΪΟΥ, ἃ πὸ μτοίδοία δι, 

ἐξ ἀνώγκης καὶ μέτην" ἀργῶς »ἐορὲ 

ἐἐατην" παντὶ οη ΟΧΊβἑ ἢ 811- 
ἄαππι., 1181 6536. 5᾽ συ ΠΟΔ ΠῚ 
Ῥοϊεβίαιομι ἴῃ ἐξεπέτηθες, 5ὶ 
ῬΕΙ͂ 86. 501ΠΠῚ 8: πϑέιιυ : 504 
ἴπιπὶ ἐἰοηαπι πλδα ΘΧΡ]ΙΟδ το 
Ῥεοφεάοριὶ, δὲ 7ιποἵτιπη ΘΥ}], 
οὔκουν. ἐξεπέν7ε:  πεφιαφιεανι 
ἐρέέι}7) Θα τόδ. γρὲρ. 1ὰ οδῖ, 
τιογαξοηιαῦ, ἀσίξηγ" )ωμαϊοοα, 
ψιῖ πιο δ γ0δέ ἐύγγν σογαχέ, οἷ-- 
τέαβ δοπϑίξίέ: δόσις ν- 
ἀοαν δρθεῖαρο, φεος (δι1- 
εαβ, αιληημδη ΘΟΥ̓ΤῸΠΡΊο, 
ΨΟΓΒΕΠῚ .7γ15ἐορλση 5 υἴα ὉΡῸ- 
ἀὰ]εγὶῖ: Οὐκ ἐπέξηδες εἰς, Νο- 
ας ποὺ {6 {6}}1{ ΖΖοην. δι6- 
»λαπιονι 'ΓὮ. 1.. ἃ. Τὶ 1. ". 
1217. τἰροΐο 41 510 5807]- 
Ῥαῖ: «ἅζῬμάό κἄγίϑδίορ πα ζεῖ 
ἰζιίεν ἰμίο, Οὐκοῦν εἴς. 
ϑολοῖ. εαροπῖέ ἐξ ἀνάγκης ἢ 

852 Κυοινότερον δὲ, 

Ὁ 1Π1ά6τι0 ται 6 Ρ δ γ-᾿ 

᾿ , ν ὲ 
καὶ τὰς τοιαύτοως ψε- 

μάτην" ἀακονι, οὕτως οἱ ᾽Δτ- 
τιποί, Ζέοην ἀργῶς καὶ μάτην. 
“1 ππτούαξ τὸγὸ ϑογίδὲ δέϊαπε. 

ποραίδιθ οὔκουν, φιαδ 807 τ: 
ρέμα ἐχροδετοιὲ ἐμὲ οοπε-: 

πὲοπίΐον φο80 εἱαδίεν. Ἐϊησ 
Ῥαῖθε, ἀρ η σθαι εχ ἀνε 518 
Οοαα. φἀποία! Ὁ ΠῸ Ὧὶ ΒΗ 855 

80, ἰδ σε τ ἐξ ἀνοίγηης “ο΄ ὁ 

μάτην " ΑΙ ΟΡ ΔΜ, γράφεται 

δὲ. ον οὔκουν. Ἐξ ἐνώγπης Μ6- 
γὸ ΦΙΙΟΥ ΘῈ ΡΘῈ 681 .. 4π05 

νυ Ῥλεῖο δὰ ΘἀοοΙανα πέτα 81- 

ν8 ἐξεπέτηδες, δῖνο οὐκοῦν ἐξες 
πἰτηδες, Ὀδιγροίαγ,, 14ἰ60} 
οα θη, 216. }Π 18. 886: 
4π|. (ὑδἴονθν. εὐἷτὰ Ἰσοίον 
οὔκουν ἃν οὐκοῦν Ῥαϊθδηε Τη6. 

γϑαῖα, οοπμλμηοάϊοσο “ἸΟΟῸ 
οχίσουθ δὲ δΔη}}}}}}8. 'ν 

᾿ 
"1... 

(15. οχδρίο Ογᾶθεο τοβροπ- 
ὧδε, ΠἼοεγολέτς. κάπτειν 1π- 
ἐευρτεξαίμ" καταπίνειν, πιδῖ 
πὸ ἔργυίο σου οοιπα {4 }Π1Ὲ 
δηϊοηαπίεηι, Καάπτει, κατάξ 
πένεε" ἤν σέαέλημς χανδὸν ἐσϑέειν 
δ Οὐ. Δ. γι τήδι. οὗ χυδαῖοι 
δὲ, ἸθΉ8}:, τὸ τοιοῦτον πάπτω 
χάπτω Φασέ" Ἅϊπο οῦδα ρᾶ- 
10, ἐπ ἴῃ “Γ]οὴράγοννδδ βουῖπ 
γίο ἰργο Ρ. 420, ἔχαμμιπτον, 
ἐᾷ εϑῦ, ἔχαπτον [ὩεΡ οχ-Ξ 
ῬΥΘ θα ΠῚ ΡΓῸ ἔκαπτον. “1){- 

σἱορῆ. ΑΥἹΡ. ν. 246. Τὰς ὀξυ- 
σόρμους ἐμπιθὰς Ἰζάπτετο - - -- - 
ϑολοί. καταλάβετε, (ἀδίουττιβ 
δα αγ, ὯΠ ἈΥΡΠΧΟΤ,, πκᾶτα- 
βαλλετεὴ ξσϑίετε. ϑ8δεά 41κχὲ- 
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ἤλρχειν καϑίξησιν. Συ. κατηγορεῖ Τ δὲ τίς, 
Ὅ βουλόμενος. 

2, 

δι. Συ. οὐκοῦν ἐκεῖνος εἶμ᾽ ἐγω" 
“Ὥκ᾽ εἰς εμ ἥκει τῆς πόλεως τὰ πραγμαώτα. 929 

λὰς ἐπιςωσίας καὶ λειτουργίας, οἰ ρχὸς ἔλεγον" καὶ τὸ βουλεῦσαι, 

ἄρξαι. γράφεται δὲ καὶ ἐν «ὐχήματι ἀποφατιχῷ, οὔκουν. τὸ δὲ 

δ. ὃ βουλόμεενος ἀντὶ τοῦ, ὁ ἐπεμιελητὴς, ὃ πατήγορος, δ πρϑοὶ- 
ξἄμενος, 

δίοίοίο δ᾽ οοπίθηίί, σαὶ 
Ὥσμ βθηλδὶ 1118 [πὶ ἰοεῖς ΠῚ 
ΔαΙΠΒΌΙ  νεγραπι; Ψ1Π. 2. 
4 δὲ ὥλωσις αὐτῆς τὴς οἰνάδος) 
γόεται μάλιςα καπτούσης τὸ 

ὕδωρ. ο. ὃ. ἡ δὲ ἄρκτος οὔτε 
σπᾷ, οὔτε λάπτει, ὠλλὲὰ κάψει" 

εἰ τποχ: ὅ δὲ πορᾷφυρίων μόνος 
καψει" 6 Χ δὐ)αηουδ ν1ΠῈ νΟΥ- 

θὶ ἠαΐίναπι ἀἰβοργο Ἰϊοοθι : 
τὰ. Ὁ. 29. τὸν νεσττον τοῦ κύκ- 
κυγος ὑποκάπτοντα τὰ προσῷε- 

ρόμενα ῴϑάνει. δου ραρϊο 
Ἰαῖ 5 ΑὙΙβίο 6} 18. 1 στ δ {18 1 
ἀπ βου 588 {τἀ Π61 6 {π|Ὑ1, 
Οεἴοσα) ἀς 1510 ΨνΟΪΠΟΥ ΠῚ 
φεπεγα ΡΪαγα ἀάρθηΐ “771ώ»0-- 
απα, Ονη ποῖ. Π)}.. χισ, ο, 
ἡ. εἴ τ. δοολαν»ί. Ἠϊογοζ. 
Ῥ. 11. 1}. 1᾽΄1. 6. .18, πριι- 
ἐγιιπ (πσὶὶ ϑδολοίἑαϑέαε τ|οο- 
οἷν ἰοῦ, ἴπ πὸ 80} Εη- 
ἄυπι Ραῖο, εὖτα προσφέρουσι 
τοῦτον (τὸν ὠφρὸν) ἐν ταῖς χερ- 
σίν. 

82 Ἐξ ἀνάγκη: ΤλοδοΥ ρα 
εἰϑμϊίας, δεὰ οι ἐπ ἠϊοάτ, 
αἰ εἰ νϑυβαπὶ Οομηυοὺ ἴτοβον 
τιῖ, εἴ ἃ ϑδολοίίαδέαδ νου 5 
θη} 1} ἀϊδοοῦηῖ; ᾿Ἐξεπέτηδεςς 
καὶ ἐπίτηδες" ἑκατέρως λέγον- 
σιν Αττικοὶ, ἀντὶ τοῦ μάτην, 

ἐξ ἀνάγκης. ἀργῶς. Οὐκ ἐπέ 
σηδὲς ἡ πόλις ἄρχειν καϑίφησι 
δικωτάτ. Ἐκὶ, ιδὐτοϊαπθηκ5 

βου ἷο σοπίϊπαα ἄἀεάιξ, ᾽Λττι- 
κοὶ ἀντὶ τοῦ μάτην οἴο. ροδὶ- 
ιποά ται ἰηϊει)οοία {π| ἀϊ- 
δἰ ποίου ποίᾶ : πτδὶ [6 π, βὲ 
ἔφη1} 811, Ἀττεκοί" καὶ ἀντὲ 
φοῦ μ. οἷο. γχμπαμ οβίθη- 
ἀϊι, Αἰσο8, αιος εἰ 11ο- 
πιαδ ΟὈϑεῦγαΐ, ἄθῆπο 7008 
πΠΓΓΙΙΠΠδ Ἀ5ΠΥΡάδ586 : {τ 
εἰϊαιη “ἃ ρμοϊεβίαΐο ρου, απᾶ6 
σομνοηϊαίς οὔτι μεώτην οἷο, 
ααυά ἃ ᾿ϑολοίίαδίε ποβίσο ἀθ- 
γἰναΐιην, δα Ἰρδῖιπι 4 γ2δέ0-- 
λαποπν τα ἀϊχι, ἄπ οοπν 
αἰομπο (Ὁ] ον ἂν} Ροϑϑιῖ. 

82 Κοινότερον] ΤδηπεΥο σο05-- 
βορία, 4ΠπΠ80. ΒΕρΡΔΥΑΡῚ ἀερπο- 
τὰηΐϊ, εἰ 84 εαἴνεγβα σὑοΐεσσὶ 
ΟΊΡΙ 4: ρΡροβὶ καὶ μάτην ἁἄπε- 

οἰοπάμη), γράφεται δὲ « «.«ς 
οὔκουν. τ ς Ὁ 4110 Ἰμ10, 
"Αρχει] κοινότερον καὶ τ΄ τεννς 

ἄρξαι. ἰΐα οεογί ϑψεαας ἱπ 
8110 ἰΠΌΓῸ ΤΟΡΟΓΟΓαί οὰπὶνᾶ- 
γἹαῖϊῖοπε φιδάάπι βογιρίξισδϑο, 
ἐς πε! ΟΧ δ ἾΑρχενν" κοιν. 
καὶ τὰς μικρὰς ἐπι λφὶς πον 

ξαι" ψιλὴ γὼ» ἐπιτασία. [ἴ- 
1} 1586. πΟΠηλ ἃ ΝΕΥΌΒΙΠ116 
νιδοίαγ, ααῖθι8. ΟἸΆΥ1τι5. 4ἃ}1.- 
4αδπῖο Οτοιηπιηίϊοιβ ἐΧρο- 
8511} ἀἸβουὶ "6 ΜΟΥΡΟΥ 11 ἀΐρν 
χει εἰ διιάζεν ἴθ Αἰπεπίοιο- 

βὶ8. τεαῖρ, πἴδαϊα. 
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᾿ , , ἢ 7 ’ ΕΣ 

Δ. Νῆ τὸν Δίω πονηρὸν Ὑ ἄφω προφωτην ἔχε, 
Ἐκεῖνο δ᾽ οὐ βούλοι ὧν, ἡσυχίαν ἔχων 
Ζὴν ἀργός; Συ. ἀλλο προί(δατίου [βίον λέγεις, 

922 Προβατίου β'ον.)] ωροῦ καὶ ἀνοήτου" διὰ τὸ ἀδοανὲς, 
85 τῆς διανομῆς τῶν σραγμάώτων' ἢ ὅτε τὼ πρόβατα μηθὲν ἐργω- 
ζόμενα (ῇ. Ϊ 

ν. 921 Νὴ Δία εἴς. [δαὶ 
ΨΕΥΒῺΒ.; οἱ Αμδίεγωδ αἴ 50- 
νϑηϊγεῖ, ὥρα οἷδὰλ ἰἸθοίογθ 
5110 οομίνα ΡΥ ͵ ϑίϊμα8 Βὴ, 
ἀπδίνιχὶς ἀοοεηξιι οἰνοι116- 

χοὶ Νύῃ ργοθο βοίαια : ητδιπ- 
Ὑ18 ΘὨΪΠ} “πε σα "πνεῖ, δαί 
ἴδιο Ρᾶγ το] αθ μαλιὰ 10 ΠΏ 6. 
ἀμ άιιοῖ!, αιιδὸ ἰοσμ αἰϊς μ}}]-- 
ἴθ. αρεαί. Οονιΐι5 γεμ6- 
ἀμ. ρσχάορεὶ Ο. 1), εχ 
ὅο Τοροσαὶ, Νὰ τὸν Δία εἴο, 
Νϑῆπο οὐ θη ἀδ6 δι ηἴ, 4188 
ΒῸρΡροα αι, Ἰηϊογργοϊαϊοη 9: 
Νὴ) μα. ΤΙονηρὸν ἢ κακύτρο- 

πον. Προτάτι,7 Φροντιςἡν. Ἔ- 
χει} ᾧ πόλις δηλαδὴ, Μοκχ 

ΒΟΥΙΡΒ1 Ο. 19 Ὁ, ἰρχαγίϊι8, 
Ζ2ῃὴν ἀργῶς" 5804 ροαάειη 1η8- 
λλιι8 ὈΟΥΤΌΧΟΣΑΙ ἀργός. 

Ο Ψ.025 Προβατιου βἼον] Προ- 
βάτον ζωὴν, ἀγροίκου. Διατρι- 

(4) ἐπιτηδειότης. (ὐ. 0} Ὁ. Δια- 

τριβὴν ᾿τυϊοὶ! εχ}, τι! ντα οι, 
Ἰάἀοπδϑι ἀροπάϊ [ἀομ]! ἴθι, 
1811 ΤΟΥ ΟἸΨ ΑἸ τι) οἱ Ἔχε }- 
οἰἰῖο «οι δ ἢχιηϑίαχῃ : 
646. ΘΗΪ) ΠΠΘΗΪΩΙ ἐπιτη- 
δειότητα,,, ὯὨΘ ΟΧ Ἰη0Χ6. α]- 
ἄεπὶ ΟΥναροίαῳ 8 1 0}18, νο- 
ΘΆ7), 416 νοίουῖθιι5 εγαΐ 
ἐπιτήδευσις νοὶ ἐπιτήδευμα. Ἀε.- 

οἴθ νεῦο προβάτεον δοςορὶϊ 
Ἰδηαδη) ὑποκοριςικὸν, Β5ῖγο 
ἀϊπιτυτῖῖν αἴ νοι ἰ8 πρόβατον " 
αυοὰ πόράγὸ τη ἢ ε[αἱ. εἰν 5- 
85. ΕἸ. Οὐχοορεῖαν. μ. ὅ0. 

δϑαζηιαδίο ὕτὸ δᾶ, ατιὰ ρο]- 
Ιοραὶ, Οτνδοορᾶθ ἰΐησαδο μ6- 
χα] πμ πα πὶ νοηἶϑ80ῖ 1 
πιοπῖρη, πἰδὶ ἀἠνεῦβι 2.6-- 
ἐανέμπν ᾿μ8ὶ 5᾽δπαιι) ἔμ] 580ῖ; 
41 θαι 1}, πϑΡαΙξ 6 
ΠΘΡ1(15 ἀπδίσποβ δὶ 8686 10- 
νἴοθιὰ Ἰἴρβιι δα ον, 8865: 
ΡΊῺᾺ58 40 ἱπργονῖο ἀμ ὶ οοη- 
ΟΙἴαι1 πλοῖτι, ᾿νη6 118 τιν 
ααη} ΟΧ ΧΟΡ πὶ νοΐ 6 60 Π- 

5311ππι|ὰ οαρίπηξ. Ραρπαιιιῆ, 
[ᾺΤ 115. 80] χ1 ΘΧΟΠΙΡ]18, πιὰ 
ϑέορλαπὲὶ ᾿ι βαα 3. 50 θυμοῦ 
πἰϑιγα δαΐ ; ἰἰΐοῖὰ ἀδοιάθια ΠῸ- 
1681 ΡΙαὰ8. “ γερίορἠαμίς ν, 
295. 299. Προβάτιος παρογων 
γον. πο ϑαῤηια τι δ Ἰσογο- 
ΤῸ ποῦὶβ8 τοπηβαίαν, μιϑίπο 
16 Οτὐαθοὶ ϑεχιηο:18. 5118 ρΡ]8- 
ὯΘ γοορμαί, 

84 Ὃ βουλόμενος) Αἀ ἰοῦ 
γψοζαθ θ᾽ μὰ χρη οασάιαῃ φυϊὰ 
[ρια! ἀα)θοία, ποὰ [δοῖ!8 
(15 ἀἰχετῖ!. ΕΧ Ο. 50. 
ϑουὶρίαβ δά ἢπς νεΥδ πὶ {Π-π 
τουρυρίδ! πε. ἐποΐαρο: Ὁ 
βαυλόμενος!ὶ ὁ ϑέλων, Οὐκοῦν} 
λοιπόν. Ἐκεῖνός. εἰμι) ὃ κατήν 
γόρος ὑπάρχω. ἴχεο ἀεβοιῖτ 
Ρίονϊθ, 4 ἀπβίϊογοβ νὸς 
τἸοσατὰ καἀποίαίϊοιο8. Θχοου ρθ- 
Βαϊ, οα]ρὰ σολίρι, οὐ νὸ- 
ΟἹ βουλόμενος ὁ.᾽}.πρ ΟΡ ΗΓ, 
4π86 δ ἐκεῖνος ρον ορδιῖ: 
ὁοπίον δόλο υἡ ν, ο70 

ὅδ Ζης διανομῆς τῶν πρ.} 
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Εἰ μὴ φανεΐτωι διατριβή τις τῷ βίῳ. 

Δ. Οὐδ᾽ ἐν μεταμούϑοις; Συ. οὐδ᾽ ὧν εἰ δοίης γέ 
μοι 925 

ῳς 494 Διατριβή τις τῷ βίῳ. 80 ᾿Βπιτήδευκα, ἀσχόλημει, 

δίαιτα, διωγωγὴ ν πρόφασις, ἀφ᾽ ἧς μέλλομεν περὶ τὸ πράγμεο- 

τὰ διατρέβειν. 

Ἄ 
η25 Οὐδ᾽ ὧν μεταμαϑοις.} ᾿Αντὶ τοῦ 87 ἀναπαύσαιο. κῦ- 

φίως δὲ μιετα μεονϑεῖν ἔλεγον. τὸ μετὼ ταῦτα ἕτερόν τε μαϑεῖν 

φφιεμεένου τοῦ πρώτου. 

920 Καὶ τὸ Βάττον σέλφ,ον.} Βάττος Κυρήνην ἔκτισεν, ἐλ.- 

ϑὼν ἀπὸ Θήρας, τῆς κατὰ Κρήτην νῇσου" 

ν. 9ο25 Οὐδ᾽ ὦν] Οὐδα μκῶς, 

Δοΐίης] δώσης. Σίλφιον) τὸ λε- 
ψόμιενον βαλσα μέλαιον. Ἐδη- 

ἀομι Ροβιου ον. νΟΟΔΡῸΪ [ἢ 
ΟΙο55. Μί55. Ἂχρ]οδίομθη 
ΤΕΡΘΥΪ, οογίΘ γᾶν Δ Δ4ΘΟ11- 
τη οἀδίδτῃ :" ῬΥΓΔΟΙΌΓΟΠ 81) ΘΠ, 

4ποά 1 Οομῖοο 1ρ86 1486 Ρ01-- 
11 Ουγδπδῖοὶ Πυπἰοχ 51 1η{6]-- 
Ἰἰβοπάιιϑ, Πα] 1 1} ἀἰδίαηϊ 16-- 
ΒΟΥ, 5ΐῖν8 81|0}}11 δσοιιδ, εἷ 
ὀποβάλσωμον, αι, ιοά ἃ γ8- 
ΘΘὨΠΙΟΥῚΡ 8 ΡΟ 551 Ππηππὶ τπι5ῈΓ-- 
Ῥαΐωγ, βαλσαμέλαιον. 

ΒῈῸΡ Ῥγόνουθῖ ἰοχτηα ϑιωζαία 8 
ῬΤΟΡΟΜΙ͂: Προβατίου βίον ον" 
ἐπὲ τῶν μιωρῶν καὶ ἀνοήτων " τὸ 

γὲρ πρύβατα οὐδὲν ἐργάζεται 

καὶ ῷ" 7 δι τὸ ἀϑρανές. ονι- 

ἀϊπθηῖ 1πν ουβιι ΠΟ ἸΠΡΓΙΟ-- 

Ρο; 4π]ρρ6 ταῖϊο π16]185 δά- 
Ῥᾶγοΐ, ΟἿΡ πρόβατον 5ῖν 6 προ- 
βάτιον β΄. 1Π5] 1 μ Ἰ5416 
δ σαι οαἰολοιη, Βαϊοαΐ: 4110-- 
αἱ 5βο]ογίοβ οἰϊαηι Ποιηϊηθ5 
οἱ οδἸ ΠἸὰὶ πο ΤάγῸ ϑ8πῃϊ 1η- 

σεῖο αὐ δϑοπάμηα ἰαχάο, αἱ 

ὃν τιμήσαντες Λέβυες, 

9 ἘΞ - ᾿ απὸ ἀδρανεῖς, Οπλ 5511) ἃ 
ϑιεΐάα τῆς διανομῆς τῶν πρᾶγ- 
μάτων, απο απο ΒΔ] Ώ 110 
Το] οιοπάμιι σ᾽ἀοίΌΓ: 7.67 277 
ϑεδίϊοπεὲπν αἰᾳαθθ ἀαπιϊγιζ-- 
δἰγαϊϊοποην πιο! σο: ΖΡ Ζμώ- 
ἐαγοῖ. ιν Ο]οοπι. 0. 820. Ἐ,, 

5 ͵ Η 4 

πρὸς ἀσφαλειαν καὶ διανορὴν 

τῶν πραγμάτων" 4φαδηᾷαδηι [π-- 
ἰεῦριεβ, φαὶ γοάάϊα!!, αὐ 
σε» δϑοϊγέξαξενι εἰ ρέγΡρέ- 
ἐμίέαίοπι, Ἰοσιβ86 νιάθαίτγ, 
νοὶ οοτίο Ἰοσεπάπηι οτοαὶ- 
ἀἴ886. διαμονήν. “υγαδυ ΟὨ1-- 
1188. δάϊ 1ῃ τ ζμην Π}ΟΥ 68. 

86 ἜἘπιετήδευμα]) ϑιμϊα. ἵπ 

Διατρὶβή" σημαίνει δὲ καὶ τὸ 

ἐπιτήδευμα, καὶ τὸ ἀσχόλημια, 
δίκιταν εἴο. δἀ᾽θοίο ποὺ “27γὲ-- 
δίορλατπιδ ΨΟΥΒᾺ. 

ὃ7 ᾿Αναπαύσαιο]} διμξέίας Με- 
ταμαϑεῖν ΘΧΡΟΙΙ μεταγνῶναι» 
παύσασθαι, ἀθάπαιρ ΡΟΥΤῸ 
ϑολοίίαβέαε νουθα., ῃἰδὶ αποά 
δρυὰ δὰπι ΡγῸ ἀζβεε μένον 50Υ1-- 
Ρβαίτιγ ὠφέμεενον. 

88 Ὡς ᾿Αριςοτέλης] Νοη 8- 

τὸν ϑωζξα, τὼ Σέλφιεον " τάᾳαμα 

, 
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Τὸν Πλοῦτον αὐτὸν, καὶ τὸ Βάττου σίλφιον. 
᾿ ’ Ν ξ. - τόθ ς 

Δ. Κατάϑου ταχέως ϑοιμώτιον. Καρ. οὗτος, σοὶ 

λέγεις 

ν γ-Ν ᾿ ᾽, - , ᾿ , ΓΕ] 

ἐχαρίσαντο αὐτῷ τὸ κάλλιον τῶν λαχάνων τὸ σίλφιον, καε. ἕν 
᾿ } ν ἢ ΑἽ 2 ΄ - ὁ ΧΩ -“ ἈΝ ΟΥ 

νομίσματι αὐτὸν ἐχώραξαν, τῇ μὲν βασιλείαν, τῇ δὲ σίλφιον 
«ς Ρ] ΩΝ 

παροὶ τῆς πόλεως δεχόμενον. ὡς Ἀριςοτέλης ἐν τῇ Κυρηναεῶν πο- 
ΕΣ φὉν ’ δι Ὡ , ἡ 

λιτείκ." ἔνϑεν καὶ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν διαφόρους παὶ ἐξόχους τι- 
ι᾿ 

μῶς δειχομιένωνς-. 
ΓΈ υ ΦΡΟΥ 

κἰτία τοιχυτὴ ἔσ -. 

Ἄλλως. σίλφιον βοτάνη πολυτίμητος". ἡ δὲ 

Βώττος, ὃ8 ὡς ᾿Αρισοτέλης, ἐν Λιβύῃ Κυ- 
ΕΣ ᾿ ι 3 -" ν᾿ - 9 ΤᾺ 

ρήνην λεγο μένην ἔκτισε κατὸὼ τὸν δοϑέντα αὐτῷ παρὼ τῷ Απολ- 
"- -ο᾿ ) ͵ » ᾿ 

λων, χρησμόν" καὶ οἱ πολῖται οἱ Κυρηναῖοι ἀνταπόδοσιν τὴς ἐνερ- 

τ. 927 Κυτάϑου) Απσϑριπτε. 
Θοιμιώτιον ὃ Φορεῖς. Ὑπκύλυ- 
σαι) τὸ ὑποδήματα. Ο. 1). 
ἴῃ 410 δι} γ8 προσελϑέτῳ απο 
δουρί πι οδἱ ἔμκπροσϑεν, αυἹὰ 
εἴποιαι, πὸὰ νἱάθο; ῃΪϊδὶ 
πρὸς ἐμὲ γοΙθου δ ΘΧΡΟΠΟΥΘ 
ἔμπροσθεν ἐμοῦ. Μεϑ' ἡμέ- 
ραν} κατοὸ τὴν ἡμέραν. ᾿Αξιοῖ:} 

ἄξιον κρίνεις. Μαρτύρομικε) εἰς 
μαρτυρίαν τίϑημι. ϑοΐρίο 

σε 7). ῬαΥΟΥσ, 1, 45. 8] 
πιοποὶ εἷδ Ογαροῖὶβ εἰ εἰια 
4586 ἐγαρέτιγι, ἰοϑίαυὶ, ρ7Ὸ 
γϑην ἐοδέϊιι5 ΘΟ  πια7θ., ἔθ: 
δέε8 ααἰρούωγο, φιροαί αγιἐϊψιὶ 
απιἐοδέαγὲ εἰϊοοδατιέ, πο ο- 
ΠΟΙ ν υδιιπὶ ΡΤΌρΟΠΙ. Οἶζχε- 
ται Φεύγων) εἶδε γὰρ αὐτὸν ἀπο: 

δυόμενον, καὶ ἐφοβηϑη.- 

60 ΠΙΙΠΟΥΟΙ ἤρετο ἀμθ}1.4-- 

τἰοποπι νιάοίον, 418 1δπὶ 11 
ΡΥδοσοάοηϊ δι ο]ο Αν]βίο- 

16118 ἐν τῇ Κυρηναίων πολετείς 
ιοία {πονταΐ προ. Ψοχπη 
ΟῚ οοηβιοταθοηι παπα ρμδ- 

χαπὶ ἀἸβίανο, πα 1π τι γο- 
46 δοίθ]ῖο ἰγδάαηίαν,, ἰΐᾷ 
πὸ νἱχ ἃ0 δοάδμ) διοίογο 
ΡΟ Ροίμουιπὶῖ, 1 πη 6 Μὰ 
νοῃϊοραῖ οἰποπαπάτη [οτίθ, 
ὁ καὶ ᾿Αριφοτέλης, φιοιπαάπιο- 
ἄκη Ἰοσ αν τὼ ἰμααγὲ ϑοϊιοῖ, 
αὰ Π. Δ, .5. ἀφ᾽ οὗ ἕπτακαι- 

δέκατος ὧν ὁ Βάττος, ὁ καὶ ᾽Α: 

ριςοτέλης» ἀποιπκέαν εἰς Λιβύην 

ἐξείλατο" αἴδπι ααϊ οι [6- 
οἰϊοπθμλ ἢ Διηθίσιιο ΡΟΠΕΥΘ 
ἀ6811, Ροδβίαιιδ πη “ΟΠ ροΥἔππ 
ταὶπΐ Γαι ἰοίτ ον φαμὶ [1{6-- 
γδ ὈΧΒΙΡΟΥΘ ἤἥζολ, “4 }οϑίο- 
ἔμιεπν ἰὼ Βάττον σίλζιον, ααϊ 
Ἰοοῖῖβ πόσου Ομ αδίαο πο-- 
βίγο ἀθρείαν; Αὐ βίο 8. ἀα-- 
τοπὶ ὈΣΙ πη} ἴη1586 Βαϊΐο πο-- 
Τ16ῃ, δηϊοαιδιη ΡΥ μα πο-- 
ναι 1014 1586, βα ἱς οοὶ-- 
αἰαῖ. ῬυΙοσοι 46 Βαῖίο ο}}4-- 
ἰοαιιθ 1081 β|Πρ 810 φὐποίαι]ο-- 
ΠΟΠ] Ποὺ ϑμζάας πϑή “- 
»οϑίοίδεβ Παθεηὶ : δ]00γ 81 
τἰόχαμιθ, 86 γον. οοπ- 
ἰνδοίατη, ῬΓονουΌΙ μοι ηΐ 
ΑΡρεπάϊκ γαϊῖο. Ο. 11. π. 
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Δι. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

2 ς ’, ᾿ Ὁ 

Ἐπσει᾽ ὑπόλυσαι. Καρ. πάντα ταῦτα σοὶ λέγει. 

Γ - 

γεσίας βουλόμενοι χαρίσασϑαε τῷ βασιλεῖ, ἐποίησαν εἰκόνα, ὡς 

77. Σιλφίου λειμιών" εἶδος τῆς 
Λιβύης σίλφιον" καὶ παροιμία, 

Βάττου σίλφιον. δορδορίϊδ 11 {τι 
6588 σιλφίου λειμῶνα ἀοσΕΠΠῸΥ 
Ὁ ἰεεγολϊο: νεσαπὶ ϑολοί- 
ἔζι5 ἴῃ Αρρ. Ναῖ. φαππὶ 8ά- 
Ἴ6δοῖῖ., δὲ 1ηντΐο αυϊάεμι 276-- 
ὁγολίο, τπιὲ πεοοδδαγέμσν σῷ 
ΘΕΙΘΙΙΣ, εἶδος βοτάνης, Π6Ὸ 
Ἰμιάϊοῖο Ια ιν: εἶδος αἰτ ο}1- 
4.6 ἱπίεχρτγοΐου 8ρεϑοΐεης οὐο-- 
γαΐαππι, Οὐ]π8 σΘΠΟΥῚ8 εγαῖ 
δι] ρ λαπι: 810 ΘΠ1ΠΔ| ΡΓΌΡΥΪΕ 
τοὶ εἰδὴ τοσοθηςουθα8β βπΐ 
ιϑιἰαία, σοὶ νείθγοϑ ᾿ἰδίϊι8 
οχίοπάδηϊ, οἰῃμθμπλατιθ τη01-- 
οἷσπι βρθοΐοπι ἐὰ}Ρ δὸ νοοδᾶ- 
Βι]ὼ οοιμρ[εοοίΐαπίαΓ: ν]άθ 
1 λεορἠαπὲς Ἰοοιπὶ δἀἀαποίπμι 
Ρ. ᾿1τ᾽9ι. Ἔρίρλαιι. Ῥδμᾶγ. ". 
618. Ο. τὸ ἀπὸ τῆς ἐπρρς 

ἐρχόμενα εἶδη. 1,. 16. ᾧ. ,. Ὠ. 
ἀἂε Ρυθ]ῖο. εἰ νεοίρ. ἱπίοσ 
ὁρδοίθα ρεγέζπεοπέοα ααἱ νεοέΐ-- 
ϑαΐ Ῥγδθῖογ δῖα οὰπὶ πλ 1118 
ΔΥΟ ΔΙ θτι5 ΠΥ δΩΣ ζαδ67᾽ : 
εαπὰ ἴῃ πιοάπηι, πα Ραᾳΐο, 
Ἡεεγολίπδ τα 6} Προ π άπ: Κύς- 
κλευον, εἶδος πόματος ἐξ εἰδῶν 
συγκείμενον. Ογχᾶανὶα8 εἰϊδᾶπι 
Δρεγγαὶ 1άδθ ϑολοίίι5 δα Ὁ. 
1. π. 27. ὉΡῚ, πυϑιην!β ατι- 
Θεὰ ῬΓ86 οοι}18 μδρογεί 37ε- 
ϑγολέιτι, ὨΘΌΪΓΙ ἴπηθη Θ0Π1- 
τηοάδη 5818 Ορϑῆλ [}1: 6χ-- 
ῬΟΥΙΆΠΙΠΙΣ, 8 Ῥϑ]ο 116}18 
Ηἰο, ομ͵]ὰβ 'ἴπΠ νου ]5 ποη 
Βαεγοῖ 5816 πι}}}]ὰ αἰ Πομ]ῖ88, 
ΦιλΘΟΙΪΑΥΙ, 1116 ἃ ποΡῚ8 5}Ρ- 

ΡΙΟΥῚ απεδὶ: Βατταρίζεν, ἀπὸ 
Βάττου τοῦ ἰσχνοῷωνου. (Ηϊς 
Ρίαντα ογϑάϊθι!6 εδὲ Ν δίιοδηὶ 
οοήϊοῖθ. ἩΡΥ τίμα Πὶ Ομμ ἰδ 1556.) 
Βάττον σίλφιον" ἐπὶ τῶν τὰς 
ὑπερβαλλούσας τιμὸς εὑρισκόν- 

των" κμιετενήνεκταε δὲ ἀπὸ τοῦ 

τοὺς Κυρηναίους (ἴῃ ἀπὸ τοῦ 
τείχους, 6] ἔϑνους, Κυρηναίου 
4θ πη 86 Π5111)|, 4πδηνα ογᾶ- 
110}18 βίο ΠΣ 8 Δ 8170 ΘΟ0Π- 
σορογιΐ ϑολοξέιδ., ποη ἴδο 116 
418 δχρεάϊαι) ἑνὲ τῶν Βατ- 
τιαδὼν (Βάττων ϑωξΐα. εἰ .«4ρο- 
δέοί. αθοά πἴ ΖΈΓΓῚ ροδϑ81ΐ, 
Πᾶπὶ ΠΏ} Δ1 11 Β6Γ6 ΤΟΘΏΠ 
Ογγεπεπϑβίπιπη Βδίὶ, δἰΐοσαπι 
ἰδπηθη στπΔ Αἰ τώ5267Ὸ Ρταθρο- 
ΠΟῚ) μεταδοῦναι ἐξαίρετον τὸ 
σίλφιον, ὃ 5. ἐκτ τέτμηται παρ᾽ αὖ- 
τοῖς, ὥςε καὶ ἐν τῷ νομίσματε 

ὅπου μὲν ἌΑμβέωνο, ὅπου 

σίλφιον ἐγκεχαράχϑαι. Ῥοβίε- 
Τὶοσὰ ἰΙοσῸ ἰβΐᾳ ἰδηΐππ) 8-- 
Ρυὰ δωξάαηπι εἰ “Τροδέοἠίεεγν 
᾿ηνεπϊαπίμ: ἐδαέρετον ἔδοσαν, 
νεὶ ἔδωκαν, τὸ σίλφιον, καὶ 
τοῦ νομίσματος ἐπὶ μὲν ϑατές- 
ρον "Αμμωνα, ἐπὶ δὲ ϑατέρου 
σίλφιον ἐτύπωσαν. Ηϑοο οεΥ- 
ἴὲ ἃν Επαγγαΐουιθαβ ποϑβίν 8 
Ἰοπρσίπβοα]α ἀ158146πΐ, δο Ργο- 
ΨΘΥΡΙΔ ΟΥ̓σΙΠθπὶ ΠῸΠ ψϑΐευὶ 
Βαῖίο, ρυΐπο ΟΥὙγοπάγαπι 
οοπάϊϊονυι, 8ε4 εχ ροϑίοτιβ 
6]189 τϑοεηίϊουὶ οαϊάαπι 8δ4- 
βἰσηδηῖ. [Ιἶῃὰ Πεογολὲὲ νευ- 
8 Ργο ἐκτέτμηταε ϑαζπιαξ. 

δὰ ,Θοίίπ. ». 295. Ε. ἀοαάϊὶ 
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Συ. Καὶ μὴν προσελϑέτω πρὸς ἔμ᾽ ὑμῶν ἐνθαδὶ 
φ' ᾿ 5. - - 

δὲ τινες, δακτύλιον, ἐν ᾧ ἡ πόλις αὐτῶν προσφέρει τῷ βασιλεῖ 

τετίμηται, Θυη]α6 ϑ8θοτίτι8 
1:2. δραπῆσπι. ἀς Ῥτ. εἰ ὕ, 
Ν. Α. )188. νι. Ρ. 294. ουἱϊ 
Ῥταρίοσθα ἑνὲ υλυίατθ ρ] οι] 
πη ἐπὶ τῶν Βαττιαδῶν" ἀποά 
Ῥοβίογι τι πὶ 51ΠπῸὸ ἀπο γ6- 

ἡϊοϊοπάα πὰ οοὲ ἢ ν]Ἱωϊΐαίδια 
οταίϊοπμοῃ ΟΥ̓ σΟα ΠῚ, 810 ἈὈΓ1Ὸ0- 

ΤΙβΒ νοο 181] οὐὰΐ οδιι8δ6, 
εἴτ ποη Ῥγορίτ5. βου θαυ εἴ! 
ἐκτετέμηται, νο]τιῖ ἴῃ Οἰεπτε)}-: 
418 Ῥγοϊχερῖ, Ρ. 25: γ΄. .98. 
Αὐἰγύπιοι τὸ ἀλογα τῶν" ζῴων 
ἐκτετιμηκότες, Αἴ νεγξον, ἢ6 
ἀποδϑϑιιὰ σσοϊᾷουξ δ μ θ 118 
Ἰπΐεργαο νοοὶ πιϑάϊοϊηᾶ: εἴ-- 
δαὶ Ἰηϊεὶ Ἰσοχθ πλεῖ θ6Π6 
ΨΙάΘΟΥ, 581 ῬδΥΟΘμ Δ 6580 
ἐγαοίδηι ἀϊοαὶ αν εο, αιοά 
Ουγθπθη808 Βα Δαν πη 1 
ἀοπανοσηΐ οσχὶπηπη 56]6- 
οἰαιηᾳπε ἸΑβευρίοῖπι, ααοά 
δα ἴῃ τοσίοηθ {πεγᾶὶ 61 085-- 
511, Ψ61] οχοϊβϑιη; 812 
ἐκτέμνεσϑαι απὶπ [8 ροπαίαν, 
πθῖηὺ ἴῃ ἀμαρίπαι νοσδρὶί: 
δοι ]]οϑῖ ἰαηΐδθ π]ᾶσηϊ 4118 
ογαῖ, δϑαὰθ ἰουῃιὰδ ρῖδε- 
βἴδη τα 5. ρηασα. 114, αἰ 
ἀἰσηαπλ τέρο ἀοπιηι ν]66- 
χοίαγν. Τα ῬΟΥΤΟ, 400 86- 
αιιοπίϊα οὐπι [ἰ8 δρίο οοπ- 
ποοίϊογεηΐῃι, ἱπογοῖ 1558 ορὶ- 
ΜΆΡΩΡ. ἀπο νὴ} σολ8 1Π 
Ἡδεγολίο ἔγδθάσθπβ, οὕτω δὲ 
τετίμηται παρ᾽ αὐτοῖς, ὥςτε καὶ 
ἐν τῷ νομέσματε εἴς, Βιάᾶθο, 
δαὶ 185. 8110] ῬΓΟΧΙΠΊΔ 81 
αὐάϊάετῖ5, Οἰηπὶθ ΘΟΠΟΙΠΠ6 
ᾳυδάγαηϊ. Οοτβιίαπ αἰτατι8 
τμα] τ, ἀπάπι 1 Ρατίειμα ἃ}1- 

φιαηπάο τη6 1πο] ΠΠᾶ886 ΠΟΙᾺ 
ΑΗ οΥ, σέλφεον 1πἰ6]]} 15 ογα 
χοριομ θη Ἴρδδπι ἸΒΕΓΡΙΟΙΪ6- 
τὰ, Οὐ} 8. τοάϊ 85 ἃ Οὐγ6-: 

ὨΘΏϑΙ 8. ΠΟΠΟΓΙ8. οὐδ ὰῖ- 
ἰιαδογι πὶ μου δαίνῖ- 
Ρυΐα8: ααοά 81 βοι18}18, 98- 
ι15. σοπιποάμηι οὐΐ, ὃ ἐκτϑν 
τίμηταιγ πὸὸ ᾳυϊοαιιᾶπι 6Χ- 
νυ] ηϑοοιι8. Δι 801 1 οὐ δἰ} (6. 
διἀογαθιῖ : αἰγὶ ιθοῖ ΤΟ  ρ ΓΘ ς 
ἰϑί10 αρίε γσεβρομάδε ξυγηλα- 
146 Ἰοφιεηῆ!, δοῦναι, ΝῸΙ μεες 
ταδορῦναςε ἐξαίρετον. (Οοἴογαπι 
“ἰγαδηθα πὰ βαίέξ εἰἰρδλέπεττι 
1Ππ4 φυϊὰ 81:01 νϑ} δ, παβοῖ- 
γ8 86 ἰαίοίαγ, ααρὰ, ἀυθια 
,ϑολοίἑαδέεβ αἰαῖ 1} Δ] ἰασὰ ποὸ- 
γηϊδαὶϊβΒ ρᾶτίθ ἱπδοι!ρίαπι 
βασιλείαν, τῶ 65έ, ΟΡ Πτ, 
δε: γορίατι, δὲ ἐγαμϑήεγα 

ἐογιείτ;, (Ργὸ χερία γορίπαπδ 
ΒΟΙΊΡΟΥΟ ἀδρα]55ε 1) ε}18 ν]- 
οα. Ζεροείοέιι5. ἰεσουὶὶ Α πηη10- 
ΠΟΙ : “ἌΓ πιηηοη ον, Δα 1, χε 
αγῥίξνογ, ϑεγιίϊοτδ ζονεπι γ8- 
Φπογίέην ἰαγρίέογεπι, 8ὲ ψιωδυ 

ὥεην Δ ]ογποῦο ογϑώμπιδ, Εἰσο 
181} 1 χηο οδὶὶ ἱπγθηῖο, 
ἀπιππιοίο ἀπρίοχ ππμπηπιοο 
ΤῸΠῚ 96 Π118 αἰ νου βίδα ἤρι- 
Τ18 ΤΡ. Θβϑθ τη δία! τι 8, ΤΠ, 
ἡποὰ αίϊπη Τορυδδβομίανιξ 
τ σητ πὶ 4 ΔΟΙη]16. ᾿πη8Ρ1ΠπῸ 
51} ]α{ ἀπ αἰΐεχα τπᾶπιὶι, ἃ]- 
ἴενα δι] ρΒῖπθιη. ΘΟΟΙρΙ ΘΠ 61: 
αἰλιά, φαοα Αχπτηοπειη, 6}115-- 
γ8 σαρΐ οογπαΐπμμι, οἱ ]4- 
ΒΘΓΡΙΟΙ σδιϊοα. Πυ]ῖι5 ρσ6-- 
ἨΘΥ 8 ΠΟΙΠΊΜΠ1 σαΖ88 αμἰηπᾶδ 
πιοηοίαρ δάδιιο ογηδπῖ; 11Π1ὰ8 

Χ 
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τὸ σίλφιον. καὶ τὸ φύλλον δὲ αὐτοῦ, καὶ δ καρπὸς, καὶ ὃ κλα- 

δὸς, καὶ ὃ ὑπὸς, καὶ «ἁπλῶς τὸ 

οἶμη εχ 1580 αὐϊ4 νεΐαϊ, 
αὖο πϊη8 Ασϊβίοί} 8, ἰ6- 
βἰῖα πἰϊαπὸ πο ΒΡΟΓΠΘΩΜΙ, 
δ4ς ογβάδιβ Ὁ Οὐ8. ἀα0]1- 
ἰδεῖ, ἴῃ ἰδηΐα νοἰαβίδίϊβ τ αϊ- 
μπᾶ 401} ἸΠ5ΘῺ5. ΠΟΙΠΔ15Ω1Δ 1 πὰ 
ΠΟΡῚ8 ᾿σῃοΐουλ. ὨΠΙΠΊΘΧΊΙΒ 
ἤσουν Ορρυοβδυβ, ὉΡ1 4υο0- 
ἀϊά16 ἔεγε πονὰ ουπαππίαν, δἷἱ-- 
46 ἴῃ Ἰποθὰ Ῥγυοάοαηΐ, (6 
4υῖρ5. δμΐθ ΠΘΙΠΟ ΠΘ Βι5ρ1- 
οαγ αατάσπι Ῥοίογδΐ. Δτοὶ 
Αιιδέογο 5 ΒΟΥ θα Πὶ περοὶ τοῦ 
ΞΑπόλλωνος γδροπϑηΐ, 4π|8 
ἴαιηθῖ να] σαΐαμι αποἀδη)1η0-- 
ἂο ἀοίοπάϊ ροΐοδὶ, πιμίαγο 
ποῖϊπὶ: απ ορὰβ δγαΐ 1 
καυλὸς, 418}  ΟΟΘΠῚ ΡΓῸ κλά- 
δὸς ἴππι γτεὸ8. 1088 ροδβίμ]!αραῖ, 
ὑπ 5. ΠΟΥ Πλ ΟἀἸΠΠΤΩΥ ΥΤ Πὶ 
ϑαϊπιαδίδ ΤΡ αγιδοπιῖφιθ. 60Ή-- 
65:5. ΠΙ|α, ἡ πόλις αὐτῶν 
προσφέρει. τῷ βασιλεῖ, ἃ ατ1- 
Ῥμὴ8 ποὸ διμξείτια ἀϊβογθραίΐ, 
ἰθμιουθ ΠῸΠ τη ΕᾶΠ1: 1ηΐε- 
ΤἽΠ δαγιάοξ, αὐτῷ προσφέρει 

ὡς βασιλεῖ. Τῃ ταᾶτσῖπο 1) Ὁ. 
Ὁ. ρᾶγ8 σιδεάδηι μυῆμο 5010- 
111 Παργεῖ, βεἀ να]4θ ἀορνᾶ- 
ναῖα εἱ πλπ|118, αἴτια ἰδ πη 6 
ΟὉ 1ρ584, 4πᾶ6 οομίϊποῖ, νἱ- 
τὰ ΘΧΘΙΩΡΙῚ οὐδ Ῥεοροβφαι: 
ὃ βάτος οὗτος ἔιτησεν τὴν κἢ- 

ϑύνην, ἔνϑα τὸ σίλφιον γόεναε" 

οὗ ὃ ὑπὸ πολλοῦ ἄξιος ἔξει" τι- 
μμῶντες οὖν αὐτὸν ὡς ἀρχὴ" αιιο- 

ΤῸΠῈ ῬΓΟΟΪν185 δὲ δπιθηάδ-- 
1ἴο, Αὐϑὶ ἴογίθ 4υθπὶ ΠΊΘΟΥΣ ΘΓ 
ὃ ὑπὸ ὕτὸ ὃ ὁπός" 1Π ἣπο δθατὶ 
ἄορποχαί, ὡς ὠρχηγὸν τῆς ἀ- 
ποικέας, τὶ 511η1}|6 4αϊ ἀρ 11. 

89 ᾿Ακπελιῶται] ΑΒ ᾿Αμιπέ- 

πᾶν αὐτοῦ, πυλλῆς τιμῆς ἀξιόν 

λῳ, Ογγοπαῖοαθ ρτομηπηίονίο 
δ ἀσθα6, δέορλατχες ᾿Αμπελι 
σὴν Ττχιῖ, 92. ᾿Ποϊβέεομ 5. 8ἃ-- 

Ριά ιϑιμέώ. ν. Σέλφιον ᾿Αμιπε- 
λιῶται Ἰεδὶ πιοηθη8. δάσια: 
χιοεὶ Τογέαδ86 ἔγιο σεῤογηπατε-- 
μην δογιδεινάμπιχιιο ᾿Α μπελί- 
τος δμάθρθῃι {1586 ϑαώίπως-: 
δὲ: Ορ᾿ηϊοόπομι Ραῖοὶ εχ ῬΊ]1η. 
Εχερο. Ρ. 205. Β, ΜΝεσγμῆι 
δον οίδο Ἰαθοιι5 ϑοοοᾶο, 4 

ἴπ ᾿Αμπελίσης τ [οΓΠᾶπ 
Αοργριίδοαμι ; ἀϑηῃοϑοιῖ, ἶ 810 
Αμπελεώτης 1 ΠΠ6 ΓΕΡ ΔΙ8η- 
ἀμπὶ 6586 οδηβεῖ: πο πἰπλῖ- 
ταπι ἃὉ ᾿Αμπέλιος, 1|π4. 80 
"Αμιπελος οχιϑίι, 2 εν εοίδει 
δπίεπι δοιιο Ἱαϑίαδ ΠΟ σῚ σεσ τ 
θὰ ῥχοροιιθπβ ϑιωδξώαπυ ἰδπιθα 
501ππ| ΠΟμ]Παΐ, ἃριια 4τιοπὶ 
ἴῃ Σέλῴφιον Ἰεριίασ, καὶ δὲ 
᾿Αμκελιῶταε, ἔϑνη Λιβύης" ἴῃ 
Βώττου σέλῴεον, οἱ δὲ ἐπὶ Λι- 
βύης ᾿Αμπελιῶται. ΟΟΥΥαρίπηλ 
ἴω Ἄμπελος “ΠΠεογολέξ Ἰοοθπα 
ψΥ16 ΨΙΥῚ Π)οοΐ! ἰεπίαν πηξ: 
ΜΔΏ1 νἱἀάθίυν μὰπο 1ὲ πη0-- 
ἄπμι ΘΧΡΟΙ 6πάπιδ: "Ἄμπελος, 
ἡ μηχανή " "παὶ ἄκρα Μυκάλης, 

ἤγουν ὄρος, “Κυρηναεᾶς δὲ αἐγιας 

λός" καὶ πόλιες Θράκης" καὶ ἢ 

ἀκπελος. Οπδπαιιαη ΘΗ ΐΠ 
βϑάββ Απιρο!οίαγαπι, 608 
ῬΘΥΓΟ ναΐεχοβ δαϊιησαπηῖ, 
οογὶ15. Πα ρθ5 ἀσθίγθ ΠῸΠ 
5511 Π68Π|, νι είαῦ ἴδιπθη 60-- 
γα Υϑρῖο 1118 1 ραγίε ΟΥγε- 
ΠΔΊΟΔΘ [1586 5118, απ 7910-- 
ον αἰϊ πολλὴν ἄμπελον, ἔτε δ᾽ 
ἐλαίαν ἔχειν, Θἴ ΟΥ̓Δ ΠηΑΥ 1 {1Ππ|88 
ἰγδοΐπ πὶ 41] πὶ ΟσΟαΡθ886. 

90 ᾿Αλεξανδρίδγε] Ἡϊςιοτ-- 
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ἔϑνος Λιβύης, εἰς Δελφοὺς ἀνέ. ἐσιν. καὶ οἱ 80 ᾿Αμπελιῶται δὲ 

ϑεσαν καυλὸν σιλφίου, ὡς ζησιν 

οἴπὶ Αἰοχαπάσιἀθι, 1)610}}18 
οὐ απ απλ, τ ουτιπὶ θα  ἈΥ.11 
βου ρίονθμι, οἱ Απεχδηάν]αοπι 
Οοπιοιια ΟἹΤμι δὰ 1)00]]. ΤΧ, 
80. αἀἰδπχι, δὲ βαπιπι τα}1- 
4186 ποπιθι ] Πα ἸθαγΘ 8111 
οομαία5. Πὶς βεπίοηςδο ἢ0- 
εἰγαθ Αἰμδέερτιϑ. υυϊμπητπὶ δα- 
βου αν ; βδἰδίϊμη. οδιιϑα} 46-- 
ΒΟΥΘΠ5. πο ΤΠ] 856. Ρτι- 
σηαϊασαιη 6888 Ῥγοβίθδιτ, 581 
ατιῖϑ ρυδοίοσ οπμάδπι μοἱ 1115 66 -- 
ΟΣ ΟΡΙΠΙομοπ 2 7ειιγ51}: 
15 80 }Π]οεΐ ἴῃ 10]. ὕχδοο. 
ΑἸεχαπάγιάθ ργοϊαγθαΐο, 50- 
11 Δπαχαπαάγιάδθο ΠΟΠΊΘῺ, 
ταιηπᾶμη τι 1546. ΟΠ ΜΠ η8, 
Ῥτὸ βσϑηαῖπο μαθα1. Εἶσὸ 1}}1] 
δάμιιο δυσαμθηΐϊ πονὶ ρΡο- 
Ἰαΐιιπι ΤΟ ΡΟ110, αποά ΡΥ 1511- 
πῶ Ὀρ᾿πϊοποι τηθᾶμπ νο] 
ταϊηϊααν ἰαροίαοίοι τ 1π1Ὸ 
οοηΐζα πὸμ Ρᾶτιοα 5διη| δά 
ΤΠ, 4αΐθι18 εᾶἃ {Π1}}1551-- 
τὴο, απδηίιι 1Π ΔηΙ10 1115 16- 
Βιι8 σομδε 1 ᾿Ιοοὶ, 5.811 
Ροββδιί. |ὃὸ 1ρ86 ρΡοχρείαιιβ 
10} 8 ΠΡΥΑΓΙΟΣ ΤΠ ΕΥΤΟΥ 1 ΒΟ0- 
τ] 115. 866 ΡΥ τ 8415 
ῬΙΠΟ5 ΠΟΝῚ8 ΟἸ ΟΥΒΟΒ6 ΠΟ Β0Γ1- 
Ρίογυθϑ ᾿πάϊοαϊ. 1)6 ἀπαχαη- 
ἀγιάθ. ὐομηῖοο γὸ8. Δ 01}}1π|6 
Ῥοίοδὲ δὰ ᾿Ἰᾳαϊάπιῃ ἀθαποῖ: 
πᾶηὶ ἴπ ΤΟ οάίιος ἡτιῖ θη, τ|δὶ 
ΑἸοχαμάσχιάθιη συϊσαὶ ΡΥ] 
ΠΟὈ18 ἐποιιϊοαθοηΐ, οχϑοὶ 581-- 
χηΐϊ, ἀαῖθτι8. 181 ΒΕ 5, ν6- 
ταβίαο ποίδε. Οοἀά. Απεχδη- 
ἀτιάοθπι ἱπϑιΐαν: 6. ΘΟμΐρΑΥΙῸ 
ἸΥ,, 45. Ο. Α. πο πιδρῃϊ 
φυθὶ ᾿Αλεξανδριδης οβίεκῖαί, 
4θπιὶ, οαϑειβαί! 8. ΟΧΘΠΙΡΙΩΓ 
βϑομὶὶ Βοπο ᾿Αναξοανδοίδὴν 841- 
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ἀογιιῖ, Αρὰὰά Ἅ7γἱδέοέοζειγὸ 
Ἢ. Εὐδι 1 0 178 Ὑν 28. 
ὥσπερ ᾿Αναξανδρίϑης ἔσκωψεν" 
ἰλιοιον. 111. Ρ. χὅ8. ν. 8, τὸ 
᾿Αναξανδρέδουν τὸ ἐπαινούμενον" 
Ῥ. νάρ. ν. 21. ἐν τε τῇ Ἄνας 
ξανδρίδου Γεροντομιανίης»,, ὨλΠ18 
ΒΟΥ Ομ. ναγϊοία8 δἀραχοῖς 
δάνοῦϑιιθ. 4161] ΘΟΠΒΘΠΒΙ1Π 
Γγιιδίσα 4185 οδάμπχους 6κ 
ο) ιϑάδπι 1Ρνὶ. Ρ. 1925. γ΄. 1. 
τὸ ᾿Αλεξάνδρου ἰαμεβεῖον, ᾳαοὰ 
ἈΘΠΠΜ1118. ἀά, τη δοβὶ υγῸ 
᾿Αναξανδρέδου. ζάπν 1 .“1}-- 
πιθοῦ αὐιᾶπι 586ρ6, γεχι Ὁ 0- 
110. ΠΟΙ ΘΙ Οσοαγγιΐ Ὀγ88 

οοΥνρίο  ἴππο 'ρ. 26δι. Ε', 
[αἰϑύιαι, ΑἸοχαμάνι θη οΧρ6]- 
Ἰὰπὶ ΕοΙοσαθ τηᾶηπὰ 580} ]ρίδθ, 
αἴ Οαϑατεδοις φὐποῖανις Α- 
πἰηδάν, ΨΙ; 18. 41] νἱχ' χη8- 
5115 81 Τοίῤίμοὶβ (οαϊοιπ 6χ- 
Ῥ]οναίδμι παριι155εΐ Ἰθοί 9 Π6Π1, 
Ἠ1}}1} ομμηΐηο ἀπ 1 α55εΐ, ἡ πῖπ 
το ! θη άτι8 Ιοσοΐ 6 ΠΌΣΠΘΓΟ 
Οὐμ σον Δἰοχδπαάνιθβ. ἴα 
ΡΥΙἶ5. τίει. αἸσπι8 δϑί, 
«πὶ δαϊοηάαίαγ, «“Φἐλοπαεὶ 10-- 
618. ἀπ. Ῥ.. ὅγὅ. Ἐς ὅηᾷ, ἈΝ 
ἊΠΡῚ ρΡοϑδίητιιαπι ΑΠΔΧΑΠγ 1446 
νούϑιι8 θΊηΠ08 οχ 'Ἴογοο οἱΐα- 
νοραῖ, 4186 Ολαπιαοίθουν 1{6-- 
γαοίοοία ἀφ᾿ δο 'ρῃυοαιου, ἴα 
χηδαϊαπι δαίοσί: ᾿Αναξανδρίδην 
εἴ 1088 ΒΟ 51 ΒΕ κα, οα:-: 
πιαεέρογυέθ. βουϊρίππι Ργοπι: 
4118. 1π ΔηΔπηπ πὶ ἐπα πιοαῖ, 61-- 
ΤΟΥ ΘΙ ἴσο ΘΟμΙΠΉΪ 1 ροίμ18-- 
807 810 οἱ δέοσεμ. 7.. ΠῚ, 
26. ᾿Αναξανδοίδης ἐν Θησεῖ, 4 
ΤΑ] 86. {{{π|1π|8. 68: βιιβρθοίτιϑ, 
γοβησοπαβαπθ 1} νἱάοίτισ 
ἴῃ Θησαυρῷ, νε] Τηρεῖ, τ.8.- 

Χ.4 
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« ’ ᾽ Δ ἃ » τ Ἵ ᾿ 

[9] βουλόμενος. Καρ. οὐκοὺν ἐκεῖνος εἰμ ἔγω. 930 
ΕῚ - “ 

οὅὖο Οὐκοῦν ἐκεῖνος εὔω᾽ ἐγώ. Ἐκεῖνος εἶκε ἐγὼ, Φησὶν, ὃ 
“οὧ μὰ « 

μέλλων σοι προσελϑεῖν. τοῦτο 0 ,ϑεράπων οἰποσπώπτων λέγει, 

ἅμα. δὲ κοὶ μιμεῖται τὼ παρ αὐτοῦ ἄγω εΕἰλη μένα οι 

δὲ λέγουσιν, ἀπέδυσεν. 

αα ἄμππι ΤΠοβοὰβ Δ] οτιπθ 
Δ ου δ 1 γεβιισαΐιβ, 504 π8- 
Χίπιθ Ορροχίππιηὶ αβΐ, 
ποηιῆτι6 ἐπθιἰϊοποπι Ἔχ 11 
Θϑιυδαίαθ ἰδ5 11 Π1π1π|, 411 ΠῈ]-- 
14 τ πλ0}18 ἐδ πῸ}18 {Ἐϊ1Ὶ 
ΤΛΟΥτι85, 4πι8ΠΔ ΘΟΠΒΟΓ Πα 18, 
4188 ἀρ νοΐθγεβ Ογδιηπιᾶ-, 
ἀϊοοβ ᾿πϑ πο 86 τη παεαἰα5 1η- 
νοποχαΐ, Θου τόσ δ 1 π0-- 
τάχη ν 115. ΠῚ Ὸ Τιιχῖὰ ΠΙοσὰ- 
ψαιπὶ Βοτίοτὰ ᾿Αναξανδρίδην μο-- 
811, Οὐ: πο. ρδίγ τ 18-- 
Ῥυιανυιπα μι παμπιοσαηλ (ε51- 
δυανῖ; π60 86 οι ἀἸ8514εἰ 
ἴπ Καριεεροία ἐσχάς" ατιοα 51 
οοπϑίεγε8, πιδωϊ!οβίο ραΐοΐ 
οηϊ ΡΓΙδοογαπι 1 ,οχϊοοσγαᾶ- 
ῬΠοΥτπι ἢ 68η1Ὶ δου ΘΠ] 
ΤΟΥ ἃ ΟΟΠΒΘη8118, ἔππὶ 8(|-- 
Ερευβὰ ϑμδαο 14}068 ἴῃ ᾿Αβέλ- 
σερος οἱ ᾿Αρεοπαγέτης» ὯΙ Α- 
παχαμαγί δ Ἰοοππὶ 5ῖπ6 ἀτι- 
Ῥῖο ΡῈΣ ἱπ͵υτγίαι ΑἸοχδηάγ!- 
465 οσοιιραν!. Βαΐθου ο(1}- 
ἄσεπι 1π ΔΙοχαμπάνι δ Πἰβίου- 
φὉ Ῥ8ΌΪΠῸ 1πρθϑα! !ογοπλ 6886 
Ῥγοθαίϊοπεπι Οὗ δογῦιρίαγ 
νοίοσγιεχ μα] σιιδιη : τ 6 Πὶπὶ 
πΟμΊΘη πος ᾿ἰὰ ἀοάογις ϑολο-- 
ἐϊαδίοβ ποβδὶοὺ οἱ Τέμέαγοι. ἵτὶ 
Ῥιγϑδηάν. Ρ. .2431: 8. δεδη 
πη Οιαοϑβί. τ. οὐπδάομι 72’ ἀε-- 
ἐαγολὲ γ». 292. 1. εἵ ἀρ 
Ἰδαντ ρα. δα ΑἸοεοο,, χε το Ρτο- 
δἰαῖ. ᾿Αναξανδρέδης Ἢ ΑΝ 
παπιοτ δτσεῖ ΡῬγονοῦὺ. 
Αρρ. Καῖ. Ο. 1,. 5. .2 ἰσορία 

5 

παρ Δναξανδοίδη ἐν πρώτη πε- 

οΠι- 

ἐν ὅσῳ 

ρὲ τῶν συληϑέντων ἐν Δελφοῖς 

ἀναϑη μιώτων " απο ΟΡτδ ΠΟᾺ 

ΔΙ οχΊϑίϊπιο, , απ8ηὶ 1Ρ88Π} 
16] ρμβογαη αἰϑίου 81}, ΟὉ]} 15 
ἐογὶθ ρυῖπιο νοϊμπλ!η6 (6 ἀο- 
ὨΔΥ115 Ταγῖο βαράτιοι!β. Ροἑ58-- 
δἰ λιπι ἐσογαὶ:: ϑδολοίξίτεχ οοΥ-- 
ἰθ οὔτ Δπαχμπαηάγο 810 δ1-- 
Ἰοβῖο, αίθια ΤΘΡΟΙΙ γοϊεβραῖΐ, 
ἈΠΕ πλουϑπν. ϑΘαβθ]αία 10-- 
τοὶ οὔληΐβ αἰ] οι] 845, 81 αἴ 
Αμαχδμάνιἄδθ (ὐοἴμιοὶ ,82ὲ-- 
ας, δὶς Ἰΐομπι ΑἸοχαπαάσιάδο, 
δοῦν αἷο 11 ΓΆΤ 1 ΟΤ 116, πλ6- 
1 1586: ψΟυ απ 8 Π]6  ΘῸ 1080 
ἴῃ Ἰοῦο ἄπ 46 Δπαχαημάγισ 
ἄς [εἰβίουιοο Ῥθῃϊία8β ἰδοοῖ, 
ΠῸΠ ἰόν ΠΟῸῚ8 ργὸ ΑἸδχϑη- 
ἀντάθ ἀοσαμηοπίμ αι βαρΡ6α1- 
ἰαἱ. Ῥόοηο νοΐουὶ, απεπὶ 46- 
βου ρϑιῖ, Οὐδιιπδίϊοο ποὴ ο-- 
ΤΏ1ΟῚ ἰηΐπηι, 568 οἱ ΒΙβίου- 
οἷ, 411 δοάδπι ποπιῖηθ 4106- 
τοΐασ, {τπ||886. ποίιᾶπ: 46 
δἰίεσο δοι])οθέ η6 νοσρυϊο 

4αϊάθ πὶ πηοπι 588; β8 6 
αὖ Ἰοοίοτι σομϑαϊογοῖ, εαπ- 
46. ἀποβ Ποιμπε8. αὐ υδῸ5 
ἀἸβοουποσο ἀοσογοῖ, 4πᾶ 1π 
Ραγΐθ, ΕἸΡΟΥ8, 4πὶ 6χ μο- 
ΠΙΟΠΥ Π}18 [401] 6 ΟΥ̓ ΠῚ, δ Π10“5 
γΕΠΩῚ οαπι88., οὐτα ΟΥΔΙηΠ18-- 
ἰἰοου τ. ἃ1185. ΘΧΟΟΙΠ, τι ἐκ 
ἴρ80. ϑωξώα σοιηρογίππι Πᾶ-- 
Βομλαδ: παῖ 88:0 Ρυ θα }1}6 
νἱἀοῖαν. Ρυχγδοίογοα ποβί τ} 
ΟΡΙπομθη οχίμθ 58{Ππ|οὉ 
ϑέορἤαη. ἴπ Παρνασσὸς, ΠΟΙ 
ἄθοββο Τ Ιοσ θμ5, 4πῖθι18. Π.Ο-- 

Ν 
Οὐδ δ δι  πλναιν λδυκιν νκνν..υ..κ-ὐνῦ. οὐ ναμμνμνανωκνε σι, ἡ 
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Συ. Οἶμοι τάλας, ἐποδύομαι μεϑ᾽ ἡμέραν. Ὁ 
Καο. Σὺ γὰρ ὠξιοῖς τἀλλότριω πράττων ἐσθίειν. 

" " ᾿ ξ ᾿ , 

οῦι Μεϑ᾽ ἡμέραν. ᾿Αντὲ τοῦ ἐν ἡμέρᾳ. 92 ᾿Αττικὸν τὸ 

σχῆμα" μεϑ' ἡμέραν γάρ Φασιν, σὺκ ἐν ἡμέρᾳ. 

τὶ ποῖπθη πα πη πτη μ᾽] αοθαῖ οχ 
Τάγπα550 αιιοάδ., ἀκ ρυὶ- 
χαῖι5 ῬυΙποηθ {πον} νδιῖςῖ- 
παίι5, ὡς ᾿Αλέξανδρος. φησιν ἐν 
πρώτῳ περὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς χρη- 
σηρίου. Τὶ απάθιη 6858, (αὶ Ὁ 
4}115 “ΑἸοχαπάνιἀοθ νοσδίθΥ, 
πεῖ ἀμπθιϊοῖ, ἀτ1 ΠὈΟΥῚ {1- 
ἀαπ]τιπὶ δαἀϊοπάονυιϊ: δῖνο 1118 
ΤΙΡΤΑΥῚΪ 511 σα] ρα ΔΊο χα πάγ ΠΠὶ 
ΒΟΥ δ ηἐϊ5, ἀδὶ1 ἀοθπογαιὶ Αλε- 
ξΞανδρίδης, ἀτιοπΠο 0 5. ΡΥ ΡΓῸ 
Ἀπαχαπάσιάθ νἱάϊητι8 Αἰο- 
πχαπάγιηι ΟΧΠΠΡΟΧῚ ; ΠΙΔΙΠ 116 
ὁδηάθηη Ππιδοι] 8} 1Π5041556 
ζρη Ἐν ἀν 1. Ταγδ 
Ρουδιιαδιιπι ΠΗ εϑὶ; βίνα 
οιπμη 5 σομδιιοί ἰο ὈΥῚΠΗ1-- 
ἐϊν ΟΥ̓] Ῥαίγομν πὰ] ΟΥ απ. 416 
ΠΟΙ 1 ΘΟ ΠῚ Ι5ΟΟΠΟΙ, ἐδ 
4ιὸ σόποῦο ΠΟΙΠ118ἃ ποίαν 1- 

πιὰ5 δὰ Δμοίαπ. Τα. ρ. 157. 
ϑις Τι οο ἀδο ΟΠ ΟΥΤΙ ΠῚ Ερμπο- 

ΤΊ 18 Κλέανδρος οἱ Κλεχνδρέδης 

ἃριὰ δόλος “Ζ7ηἰοίορλ. δὰ 
ΝΡ. ν. 857. Ατοποηΐίοβ Α- 
{πο π15 Φρασικλής εἰ Φρασι- 
κλείδης, τ] Ἰερομάπηι 1 2 ο- 

ὥογο, δ.ο. ΤΣ, ρ38ι1ι. Ὁ: Εὺ- 

βουλος ἀρὰ 7.γ5.}. τδΆν ν. 
27. εἰ Εὐβουλέδυρς" ἀἄπαγο πϊ- 
111 οὐδῖ οὐΥ ὁ. ᾿.77εἰιγ τ 

1 υϑιπδο ἢ πιαΐαγεῖ τὰ ΓΥ- 
δ δο ἀοη] Α. 1.. 1Ν, ὅ:. 
Β1α95 Τευτάμου 7),οσοηὶ  7.. 

Τευτακεέδον ϑιούατοο: Ῥγοϊα- 
ΘΌΤΔΟ ᾿αΐΟΥ Μαίχνυδόος, Νίκιάν- 

δριος, οἵ Μαιανδρίδης " ΤΠοο- 

Οὐ Σήμεχος οἱ Σιεμεχίδης, ἀδ 

πὸ ϑολοί, δὰ γ14, ΝῊ, 21.᾿ 
ποι ΓΗ βρία νοοαΐ Πο- 
βρίδο σομάιόνοη Ζαγϑᾶπ. ΤᾺ. 
Ῥ- 7γθ1. 15. Θεσπιάδης ΔἸΟΙ αν 
α δέορῆαπο; εἴ ἀρυὰ διμζαίατι 
ἴῃ Ἔξαναςας. (οΥΥ απ π8 ἴα-- 
Ἰοπὶ ἴῃ ᾿ποάπι ἤοογολίιδ: 
Φιλομοηλιώδης " (ν 61 ρΡοίπι8. Φε- 
λομηλείλης " Ρογίπιοὶ ομΐμ πᾶοῸ 

ΟΡ δογνδίϊο δὰ “ἤομιογ. Οἀ. Δ, 
σή. Β, 154.) οἱ μιὲν κύριον 
Ὀνομ πολλαπις γὰρ πατρωνυ- 

μικῷ τύπῳ πύριον δηλοῦται, ὡς 
Εὐριπίδης, Ἡρακλείδης " τι πι- 

ἐγαιηαπὸ ΘΧΟΙΡΗ νίοο ροπᾶ- 
ἱπῦν πἰδὶ π|ὰ]15, ὡς Εὐριπίδῃ 
Ἡρωαπ"λεέδης, βἰσαΐ δὴ Ειιυ1ρ1- 
ἄς Εογοῦ]ο5. ἀρρο]]αίαν Ἣρα- 
πλείδης. ῬΑΥῚ οΥρὸ 7πΓῸ 1ῃ 
ἰαηΐα Θ᾽ ΠΒΙΠ ΟἹ ΠΟΙ Πιπὶ ψᾶπ 
γιαϊοῖο ΑἸοχδηάοΥ ἀϊοὶ ρο- 
τποχῖῖ, δίᾳφαο ΑἸοχαηάνι 68, 
ἘΠῚ5 τορ5 ἜΣ ρϑιϑῖβ, ΝΣ Π11- 
11 ἀυθίμ οδὲ, αὶ δρπα1- 
185 Ἰοοῖοῦ ἀὸ ΑἸἹοχαμάνιἀθ 
Ἐδίουτίοο βοοιῃάμ μ16. 81 
Ῥγοποποϊδίαχεδ. 

4“1. Ἔν ὅσῳ] ἡπέογοω 1670, 
εἴμγν αθο εἰξοιεεῖ, τϑοίοα ἐρδὲ 
εἰρίγαχὶΐ Οαγίο : Ὦᾶες 50. ο- 
Ἰϊαβίαθ πηὸρβ, πὸ ἀἡϊτποπλ 11- 
οαὐσίπῃ [4}]αΐ. 
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Ὁρῶς Ὁ ποιεῖς; ταὺτ' ἐγὼ μαρτύρομαι. 
Καρ. ᾿Αλλ᾽ οἴχεται φεύγων, ὃν ἥγες μώρτυρα. ' 
ἘΝ Οἴμοι! περιείλημμαι μόνος. Καρ. νυνὶ βοώς; 935 

Οἴμοι; μώλ᾽ οὐὖϑις. Καρ. δὸς σύ μοι τὸ τριβώνιον,. 
Ἵν᾽ ὦ οὐμφιέσω τὸν συκοφαίντην τουτονί, 

Δα Μὴ δηϑ᾽., ἱερὸν γορ ἐς; τοῦ Πλούτου πάλαι. 

978. Ἱερὸν, γάρ΄ ἐσιν.} 
φοὶς Θεοῖς... 

νυ. οὅὅ ὋὉ»ρξς- ὦ ποιεῖς.) Ο- 
χηπῖηο Ἰορθπίτηι, ποιεῖ. 7 1- 
αἴεγε ἐπι, φιέθην ἐοϑέοην ἄς αὐ- 
αμχὶ, φιρί γαοαὶ βογνεζιδ 
πρφτίαπι ἢ ἤμδδες δὰ εὰππὶ οοη- 
ΨΟΓΒῚ15 δ σαι δάδιο ἀἀδίατο 
5101 οὐοάοθαί, ἰεβίθια. ἀϊοιῖ: 

ΠΣ ΠῸ ἀρὶπ ἢ ἰδεῖς γ ΒΡ. η- 

δΆΤΗ : ὩΙΠΟ]ΈΙ ΒΟΥ 1ΡῚ οραοταΐ, 
[2 9. Ἃ τω . . 
Ὅρα γτὰ ποιεῖς" νέάθ, «τε 
αϑαδ' ἕοαθο, Ὧ6 π6 τοσαπέθ 

2} 718. ἐϊδὲ δὲ απιῤιοζατιείχεγ, 

ϑοίπα, φαοά ργοροβαὶ, νο- 
ΤῬῸΠΙ| ΘΓ, οἵ, τί 71π Ῥα᾿ πιὰ 
νίάδο, δοταϊογργείθ Ζ ἐδοἰιἐδ-- 
70 τ πα ν οὐ έυ νι 

ν. 9925 Περιεΐλημιμιο,} Οτιπη-- 

4 8π ψ ΠΟ ϑῖπ|51η Ὁ. 1) Ὁ, 5ου]- 
βαῖαν περιείλλειμαι, Ππᾶ5ὶ νο-- 
1τι1586ὲ περιείλει μαι, δἀάιία 

ἴδηιθη 1 ΘΓ αίϊο, πεκράώτη- 
μαι, Ἰοοίϊομὶ να]σαίαα. [ανεῖ, 
εογολ, Περιείληπτο, περιεγέ- 
γραπτο, ἢ ἐκεκραάτητο, ἐκ τοῦ 

περιλωαμβάνεσϑαι. Ἐϊδυᾶά 1η- 
ορίθ 58η6 ἰοδ] μοβδεί, περεεί- 
λεέμ μας μεόνος, εἰοοέέξιοέιεδ 5170 
δούι5.,). ἡποπηδαπηοάπι [5}1885. 
1Π ες. ΧΙΧ, το. καὶ ὑπολέ- 
λείας ἐγὼ μονώτατος, ΗΪδὶ Δ 
ΑἸτιοα ἴοσιμα ἀΠΠΟᾺ]1ὰ5 ομϑίδ-- 
τοῖ, 4186 τὶ οϑἰ 1 εὐληζ. εἰ: 
λημμαε ἰγ1}1881π|8, 510 ἀῃ εἰς 

Ἵερὸν λέγουσε οὗ πῶν ἀνατιϑέρυενον 

λειμμχε, 4 πδηΐαηι ᾿β6 1, 
ῬΓΟ λέλειμομεαε Πιιϑάπᾶ}) ο0- ἷ 
Οὐντῖ: απ Ἰρϑπὶ περιλέ- 
λειμομιῶε 81 Οἂἱ ΒΙαπά!αί αν, ΠΟῸΠ 
ΤΟΡυσμαθας ΠΟΥ] πιοάα]π8. 
δοὰ η1}}}} δϑδί πδοεββο, πὲ γ6- 
ἀτι5 ΘΕ ΡΤΟΒΑ Ἰοοί]ο 50} } ΟἹ Θ᾽ ῸΥ : 
οπππὶ ἀϊσπηΐ περιειληῷϑαι, αἂὶ 
ΟΡ Ξθϑβι5 ἑἱαποίῃγυ, τοῦ οἰ Ὶ π6-- 
ποῖ: Ὀᾶγμμ αἰβ514οὲ ὠπέι 
ληφϑαι. διγπιοί. ". 121. Ἄπει- 
λημι μένοι, συνελημι μένοι, συγκε- 
κλεισμένοι, πεπροτημένοι, ϑέγα-- 
ὦὧο πατγαῖ νι. Ὁ. 4οξ. Ο. Μι- 
Ἰομοσ ἀποληφϑέντα (οὔτ αν αἱ εἰ- 
πολειφϑέντα) ἐν τῇ τοιαύτη πόγῃ 
ϑηρόβρωτον γενέσϑα:" ἴῃ δαάθηι. 
Ἠϊϑίονια Ζ' λεοογτν οἰτιϑ Τὰ ΠΔΥ -- 
ταΐο ἐκρατηϑή ἐκεῖ" ϑοχέ. 

ρα: ᾿Αντεῤῥ. ν. ζ. σιν ἣν 
συμπτώμοσιν οἰκιῶν ἀποληφϑέν. 
τας. 81ΠΠ1π5 οἴταπὶ “2Ζ7ἐδέο-τ 
,δαπὲδ οβὶ Ἰοα 6 Π611 [ου πι]86, 
απο οχ Ῥῥλίρπιοσνο σομβουνδ-- 
νὶϊ Βομο]οη δὰ 1π8]01. ..720-- 
Ῥοογ. ὡς καὶ Φιλήμων ἐν Κύλα- 
κι Φησὲν" Ἂλλ᾽ οὐδὲ γεννητὴν δυ- 

να κοῦ εὑρεῖν οὐδένα Ἔκ τῶν τοσού- 
πων" ἄρα γ᾽ ἀπείλημιμαι μενος. 
Ἰάθοβ ρα] α] πὶ τηοάο 8(}1-- 
ἰοβ 11 ογάϊπομι τ Θά 5 6} 6 ΠΟ 
ΤᾺ1Π ΟΡογοδαμπι: ργυδείογοα ᾧ,- 
λήκιων 5ΟΥΡ81 ρτὸ εο, «ποά. 
Ῥαθποανογδηΐ, ᾧελήβων" τπά4θ 

.»-»ἢ 
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Καρ. Ἔπειτα ποῦ κάλλιον ἀνωτεϑήσεται, 
Ἂ , Ἡ περὶ πονηρὸν ἄνδρω καὶ τοιχωρύχον 940 
Πλοῦτον δὲ κοσμεῖν ἱματίοις σεμνοῖς πρέπει. 

Δι. Ταῖς δ᾽ ἐμβαόίοις τί χοήσεταί τις, εἰπέ μοι. 
Καρ. Καὶ ταῦτα πρὸς τὸ μέτωπον αὐτίκω δὴ μώλω 

“Ὥσπερ κοτίνω προσπαττωλεύσω τουταΐ. 

“Ὁ ’ ελ ; 
ἠλ “Ὥσπερ κοτίνῳ προσπανταλεύσω.} Ὅτε 904 ἐπὲ τῶν κοί 

») Ὁ - ὡ ΔΝ 
γῶν καὶ ἄλλων δένδρων πανταχοῦ ἐν τοῖς ἱεροῖς προσπατταλεύουσφ 

ποῦ ]5 ΤΡ είοδιιην, ΠοπΊθη 8η- 
Ἰαδ6. δοθπδθ ῬΓΟΥδιι8 Ἰρηο- 
ἴπιη, οοηπηχὶ [7ολδοηιῖι. Ο6- 
1γ πὶ ΤΡ ιίοπιομε Κόλαξ, απο 
π1ὸ 77εοπαπείγὶ ξα θυ δι πο-- 
νὶ; δἰυϑὶ πομάτιηη ἃ Π16 ΥΘΡΕΥ-- 
ἰπ5: εἶ Κύλακος ἀπιοογο, Ρμὶ- 
Ἰεηοι ἐμδυιῖ, δη Μομάπάοι, 
οἰΐμλ ἔτιῖ5856 ἀμ ίαϊιι μι, ΠΟῊ 
τεηλευα δα ηᾶνογο. 

ν. 456 Δὸς σύ] Ὦ παιδῴριον. 
Μὴ δὴη9} μηδαμῶς. Καλλών) 

κρεῖττον, ΟὉ. 190. 
ν. 9ὁ40 Τσιχωρύχον } Κλέ- 

πτήν. Ἰκοσμιεῖν) καλλωπέζειν. Σε- 
μνοῖς]) λαμπροῖς. Ο.) Ὁ. 2166γ-- 
οἰϊο Τοιχωρύχας, λῃφῆς., πλέ- 

πτης. διοζαίαβ, 5ῖ τη οὐ Π] 8111} 
6]8 βουνανογιηΐ 44, ἀἸβον-- 
τη8π ἴδοοσο νἱάρίαν ἀπμαχιπ 
νοοπηι; Τοιχωρύχης, κλέπτης" 

τοιχωρύχοϊ» λησής" τοιχωρύ- 

κτης δὲ" ρυΐουα Μ6α10], ρυῖη- 
σΕρ5 π0}1 ἀϊδιιποίομ δ 56] ππ- 
δὶι: τἀοίγσοο γε θ ραίο : Τοῖς 
χωρύχης» κλέπτης, γοιχωρύχος, 

λῃεής᾽ τοιχορύκτης δέ αποά 
6ο οδὲ. δά ἀϊίμη, τι τηϑπθαΐ 
5111. 48ὶ τοιχωρύχης ΡΟ ὼ 

ΒΟΥΊΡΙ π58ου 11, 1η τοιχορύκτης 
α Ῥοβίμ!α586.. Επ᾿ μδοὺ ατιάςοπι 
οχίγεμιδο γ 015 βου ρέμα [46 
εαἰξίιιν νοι δι Οοάϊοῖ8., ἀπο πὰ 

ΕΗ. διορλαγιβ πϑαυραῦὶε ΤᾺς 
1.6. ΣΉ Ῥ. τῦ82: Βόῃ 
οοίου 5 ἰδήηθη, ατι86 4116}. 80 
ναϊθο ἰεγαπίαγ, χρυ β81}), 
ἘΠὰ. δαπὶ ροϑὶ παρεμάαιη ἄπορος 

ν. 42 Ἐρμβαθίοις] Ὕσοδης 

μασι. (. Ώ᾽Ο. νἱάδε δά ν. 848, 
Ἔμβαάδια ἀἸοὶ τὼ «ἁπλῶς, 5δῖνθ 

Ῥοίία8, ὡπλῶς τῷ ὑποδήματα, 
ποίας απο ὙΘΥ811Π| ῬΓΟΐΈΓΘΗΘ᾽ 
Τλοπιας αρ. ἴῃ Ἔ μβάδες.. 

ν. οάά. Κοτένῳ] ᾿Αγριελαΐᾳς 
Προσπαττωλεύσω) προσηλώσωρ 
κρεμάσω. Ο. 90. 

--.τ--΄...ὕ.--Ὁ 

ῬΘΕΠῚ ϑοξω, ἐπ Μεϑ' ἡμέραν 
[ὐϑυγραΐ ϑολοζαδίαο Ἰοοτιπὶ 
Βορρίον. δὰ «ἰοὶρλν.11. Ρ. 255. 

οὗ Πῶν ἀνατ.]} ϑιϊω, ἰᾺ Ἱερὸν ᾿ 

ΤΘοί᾽π8 Ἰπἰευροηϊ τό ἢ 

οά Ἐπὲ τῶν κοτένων} “1 0285 
οἰγοα {επιρία αγῴογεδ 8α. 78, 
φιεέδιε58 «πιαΐ ποπιαία δι ροπαθ--, 
γδγιέιι7)..).. ῬΤΟΙαἰ 8. ϑδολοίϊαϑίαᾷ 
ψΟΥ15. οβίοπαιῦ 7925. Πογαίας 
ἴπ Αροΐϊοσ. Ζ7εχίιϊ, Ρ. 58. 
“Ὥσπερ κοτίῳ προσπατταλεύσῳ 
τιπ6 ἀποίμπαι 811, ἰττρ]οκ δα-- 
Τουτὰχ οχρἐτοδίϊο : Βο9118 ἄπο 
ῬΓΙΟΓΆ, απ ν 18 ἀἸν ουβᾶμι γ8- 
ἰἰομθπλ οομποαηΐ, δάθοσμθ 
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Συ. "Ασειμι" γινώσκω ψαὰρ ἥττων ὧν πολὺ 

ΑΥΥΙΣΘΩΘΑΜΚΘΥΣ Υ 

Ὑμῶν" ἐὸν δὲ σύζυγον λάβω τινα, 

Καὶ σύκινον, τοῦτον τὸν των ϑεὸν 
Ἔγω ποιήσω τήμερον δοῦναι 

᾿Αλλων. 
᾿ 5» ᾿ 

τῷ αναϑηώκτα. 

ἡ Κῆν. 

Εἰώϑασι τοῖς δένδροις πϑλν καὶ πρα- 

νέοι προσπατταλ, εὔειν πρὸς ἀποτροπὴν βασκανίας οἱ γεωργοὶ, πρὸς 

τὸ μιἢ ξηρανϑῆναι αὐτώ. Ἄλλως. Ἔϑος ἣν τοὺς ϑηρῶντάς τινα 
ἄγραν, ἀεέρος τὸ τοῦ ϑηρωμένου.,, κεφαλὴν, ᾿ πόδα προσηλοῦν 

πασσάλῳ ἐπί τινος δένδρου εἰς αὐτὴν τὴν ὕλην, πρὸς τιμήν τῆς 
᾿Αρτέμιδος. 

947 Καὶ σύκινον. 

ν. 945 "Ἀπειμι Ἤχγουν ἀ- 
πέρχομιαι. Γινώσκω] ἤγουν ἐπέ. 
φαμὶ χείρων ὑπάρχων καωτοὶ 

πολύ. Σύφυγον) βοηϑὸν, ἤγουν 
σύνδρομιον. .1)0. 4] Ρυδο- 
ἰοῦ πρὸς βιιργᾷ τινὼ 50}1- 

Ρδογαΐῖ, τι Ιπἀϊοαγοῖ, ΟΡ ΠΟΥ, 
λώβω ἰάειη Πἶο εθ86, δἰήιιϑ 
προσλάβω. 

ν. η47 Σύκινον ᾿Ασϑενῆ. Τὸν 

ἐσχυρὸν) τὸν δυνατόν. Τήμερον) 

σήμερον, Δέκην: τεκεωρίαν. [δὰ 5 
ἘΧΡΙἸΟΔ ΙΟΏ 68. ΤΠ1ῸῚ ν ΟΥ̓Βτι5. 1ππτ 
δου αἱ Θο] 1] ] 5165 Ὁ. 1). νο- 
γα πὶ ἤρξιι "αἴαθ ροίοϑδίδβ [ἢ 
σύκινος ΟΥΙδἴ πΘὴ ΟἸατ τι5 ρον 1- 
ΤΟΙ, δά μηΔΥΡΙ ΠΘῚἢ ἤάε0 δα 5. }1- 

Ρ51:1: Ἢ μεταφορὰ ὠπὸ τῆς συ- 

οκῆς, διότε ἔμε (ἰδ αα]α αἰϊμὰ 
ἕοντο Ἰαίοαὶ, βοΐ 84 565 - 
δι1 ΠῚ ἐςσὶν) ἡ συκῆ ἀνέσιχυρος, 

καὶ ϑραύεται εὐκόλως" εἰ 56- 
4 η16 ρασίηα, ητοὰ πὰς οεὶ 
γοΤουοη άπ πι: χαῦνον Φυτὸν ἡ 
δυχὴ" διὰ τοῦτο ἐσὲ παροιμία, 

συκίνη ἐπικουρία, ἀντὶ τοῦ ἀσϑε- 

νγς. καὶ ἀνωφελής" ΟἸΙΟΥΊΠ 

Ἴσον τῷ ὠσϑενέφατον" τὸ γὰρ ξύλον τῆς 

Ῥατίϊπι ἔπ δολοίίδ ᾿πν δ μΐγο 
Το Ε, ρᾶγίϊηι ἀρὰ Τέγπιοίο. 
1) Σύκενφε ἄνδοες, 1η απὸ 1ο0- 

ἀτἀθ πη ΨΕΥΡΙ85. οδάοι, πᾶσ 
Τλοοογδ νοὶὰ8β ἘπδΥγδΐου 

μαῦοὶ δὰ πὶ]. Χ, 45. Ἰοραμ- 
ἐὰν, εἰ “ῆίολ. “ἴροοίοί. Ο. 
ΧΥΙΙ. ἢ. 79. πᾶπι ϑιρεζαία 5, 
411 πλυ]ίο ὈΓΘνΊΟΥΙΡτ5, 4181} 
πα πο ΡΠ οαπίαι,, δα ροϑίχο- 
πὰ Ρ]αΐ βοῃο 18 δϑὲὶ τι5118, 
μόνα ἩΪ}1 Θχοουροδῖ. Σὺ- 
κινον διιΐο 1} 51 51] 0] ΠΟἸΤΟΥ οδᾶ- 
Ρὶαθ, 411ὸ ΡΥΙΟΥ ᾿πίουρυθίβ-- 
ἰἴο νουρῖξ, ῥχγὸ ἀσϑενῆ, ν6} 
ἀσϑενέξατον. Ῥοΐ]ιι5. 50.106 η- 
ἀππηι δου νἱάἀθαίησ αν σύ- 
κενὸν “ χιοα δὲ δοοέμην αἰὲ-- 

φιέοπν πιαοέτι5. 767) τοὶ 7οιοί-- 
ποτετν αὲ ρέαπε αοδέζοην, Ὁ 67:- 
“Ζοίαην ργογροίο » πὸ τέγέῤτεδ 
ἦει6 μοίεπδ 1268. ἀοιθ ρθε - 
πᾶϑ ἐμαί, Μουὰμπι ΠΟ] 4Π1 
ΠεΡῚ νὶχ ροϊθδῖ, απ ἀαρ}1- 
ΟΘΠῚ 11} σύκενον νἸγίπίοηι Ο01-- 
ΟἿΡῚ νοϊμουῖ “Ζ.:ἐςορήαπε, 
ῬΥΪπιαπι, απ8ο τῷ συκοφαντῃ 
γεβρομᾶθαί,, βεσιπθαγ]ᾶπι ἃ]-- 



" 

Φανὼς) ἡγοὺῦν ᾧΦανερῶς., 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

Ὅτι καταλύει περιφανῶς, εἷς ὧν μόνος 
Τὴν δημοκρατίαν, οὔτε τὴν Βουλὴν πέιϑὼν 
Τὴν τῶν πολιτῶν, οὔτε τὴν ἐκκλησίαν. 

»ὩὉ .Ὶ "- 

συκῆς ἀσϑενὲς καὶ χαῦνον" 
» κ » 

οσϑενης ποὲ ανωφῇε ελής. 

ὅϑεν παὶ 
φὺνή - 

συκένη ἐπικου κα ἀντί τοῦυ 9 

Ἦ σύκενον τὸν συκοφάντην κπεκαλυμμεέ- 

νως λέγει, πὸ τῆς συκῆς σχημωτέσας τὸ ὄνομα. 

η50 Οὔτε τὴν βουλὴν πιϑών. ᾿ ᾿Αντὶ τοῦ πείσος. ὅσα, δὲ τῇ 

βουλῇ 95 δόξει, ταῦτα ἐπὶ τὸν δῆριον ἀναφέρεται" 
᾿ 

καὶ ἊἝ τοῦ 

ἐναντίου τὼ ὑπὸ τοῦ δήμου ᾧγφιζ μενα ὑπὸ τῆς βουλῆς κυροῦταις 

ἴδυδπι, αἴδὸ τῷ ἐσχυρῷ ΤΟΥ 
Ἰοση ορροπαΐαγ, 1 εμ 118 
Τοῖϊϊηοθο Καὶ σύπκενον" «αὐ κἱ 
σογιϑογέθην αὐξφηίθπν ἀπ 6 7Ὸ, 

ιοίςψιο εγοορμαηέαθ τιον ὶδι5 

διἰηνϊἐωπισπ, οἠοίαην ρῥγο)ὲ-- 
δίο λοάϊε εἷς. τήμερον ΘΠΙΏῚ 

τἰἰγιάιιθ. νερὸ, πο} ]ὸ 56η- 
ἰοηΐϊαε ἀεἰγιπηθηΐο, ἀ64Π0 
οομηθιοΐθ δὐμιησὶ ροίοϑί, 
Οὐοι δι δῖ ΟΥΤΟΥ ΘΙ ἤγώδ-- 
χα ΟἾΠ. τὰ ΨΝ.ο γοιμίμει, 
Βαηο Οὐμο νουϑαη Ῥγοΐε- 
ὙΤ6Π8, Τα] 6 π6 νου 6 8 ΘΟ. 
ΤῊΙΒΟΡῚΣ, δὰπὶ ἴδοι] 4Ὲ1018, 
ῬΥΔΟΒΟΥ μὰ τ] ἶΐπ|5., ἀοριδ- 
μποπάφι, Ἐάά. τπίνουβαο: --ὸ 
τὸν ἰσχυρὸν τοῦτον ϑεύν" οΥ]- 
ΠΟΠΊ, διοίουο ἤὲεπέϊοίο,, νῆτι-- 
ἰδηάιιη. οχἰβιϊπιᾶν : ΟΠΠΌΗΙ 
τη οα]α 5. }} 8: ργοάιιοαὶ 
ΠΟΙΊΘΙ ἐσχυρὸς, φυᾶγία 1Δ 10] 
δ6 468 1Ππὼ4 νου βαίεν, 

94) Ὅτιη Διότι. Περι- 
Π,3ὼν} 

κατοπείσας. Τὴν ἐκκλησίαν] 

τοὺς διταςας. Ο, Ὧ Ὁ. 1π φὰο 
Ργοχῖμιο ὑνδοοδάοηβ ρᾶρ]ηᾶ 
(416 η}] οὐδβογυαίίοπει Παρεὶ 
αὦ Πο8 νούβθιβ χείουθπάδηι: 
Ἐϑος ἣν ἐν δημοακρατίς ὅταν ψ5- 

Φίσματω ἐγένετο, δειενύειν τοῦς 
σὸν τὴν βουλήν" εἶτο: τοὺς Ἐρι. 

τας" πᾶ ἀἄΐϊοσεσο πῃ δαϊῖσ 
ποῖ, ου]αδ' 5᾽η1 ΡΥ ἢ: νἱα, 
αὐ ν. 171. 5δἰίειη, πὶ οΥᾶ- 
ἰο τγδοσα ἔοτοὶ, βου} ἅδε 
Μιιογαῖ: δεικνύειν τοῦτο; γ6} 
ταῦτα, τῇ βουλῇ. εἴτα τοῖς κρί- 

ταῖς. δορὰ ἃν 81 ΠΣ ΠΕ 
Ἰπρθδθ ψΌ]σαγ15 Πᾶεο οοπ- 
βία  ἸΟ 15. δἰνῚ]1σὸ οδὺ ἰγᾶ- 
αἰ. 

Ῥοπθ ϑεραγοηΐθσ, ἴῃ πππηῖ 
σοομ αν δώ. ἴῃ Ἡροσπᾶτ- 
ταλεύσω" εἰώϑασι γοὸρ κοτένῳ 
καὶ ἄλλοις δένδροις προσπαττας- 
λεύειν ἀναϑήκεοτα, καὶ πωλαὶδν 

καὶ κρώνζο πρὸς ἀποτ φοπὴν. βας 

σκανέοις οὗ γεωργοὶ, καὶ ᾿ πρὲε, τὸ 

μη ξηρονϑῆνας τὼ αὐτῶν γεωρ- 

γήματω. 'ονεΐπα. 46. Ὥοτα 
νοπδίοχσιη, ααΐ οαρίαγαθ ρυ1- 
τη 115 176 08 νΕΠΘΡΑΡΑ ΠΩ, 18: 
ὑϊη6 νου δι ἀν θη 88 ΑΡ πα δε, 
ϑράπλδιι, δα; ( αἰϊἑπιαοῖ Ρ. 
205. ' 

95. Δόξ: ϑδουίβεηάτιπι οϑὲ 
δοκεῖ, ν 6} ἔφοξε. 
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Δὲ Καὶ μὴν ἐπειδή τὴν πανοπλίαν τὴν ἐμὴν 
"Ἔχων βαδίζεις, εἰς τὸ βαλανεῖον τρέχε" 

952 ᾿Ἐπειδὴ τὴν πανοπλίαν.} ᾿Αντὲ τοῦ, ἐπειδὴ ἐγένου οὔ 

ποτ ἐμὲ» Ὅτε ἤμθὴν πένης. λόγους δὲ σ 

ν. 952 Τὴν πανοπλίαν) Τὸ 
δμκώτιον. ποίζων. Ὁ. 90.) Ὁ. ἐιε-- 

εἰπαῖο. τῤδέίζῃν 67ὼ6 Ψψοσφέ 
“νος αν. [Ϊἢ ΠΊΘΥ σΙ Πομὶ εϑδί 
οοπγθοΐα 11} 510] 116} Ῥτο- 
ἰφίϊο: Πανοπλέα κυρέως ἢ τῶν 

ὅπλων παντων διασκευᾷ " ἐνταῦ- 

9α δὲ κατωχρυςικῶς, Ὦεϊπαορ; 
Ἔχιω»] Φορῶν. Βαλωνεῖον] λοε- 

τρῶν. δου θοπάμμι ἔπουαΐ λοε- 

τρὸν, χουτρὸν, ΟῚ λαετρὼν, λου- 
τρῶν" Ῥυϊα5. δάἀμηρι ᾿ρ8ὲ δά 
ν, “Θιθ. 5'αἰαϊΐαν  δηΐε 8 
Οτδπιπχαίϊοῖθ, πὖ πηοηδίγδηΐ 

Ἀἰϊγπιοῖ, ἀὰ . Ρ. δ68, εἰ ξμ:- 
δέαί. δὰ 1], Ο, μ. τοὔγ. νυ. 
ὅρ.; Οα. ζ.. ἢ. 1τὅθα. ν, ὅ1. 
Ῥοϊεβίαϊι5 δοοδπίῃ μηοάἄεγδη- 

ἴθ αἰδουπιθα πίε λουτρὸν, 
απο εδὲ ζαθαογμπν δαϊηοὶ,. 

δῖνα αμαέίο, ᾳμοιμοάο ΕνΡῚ- 
σιάδι ἴῃ ῬΑΙ δορί υῖθ Ἰαναίϊο-- 
ΠΕῈΠ] Οτάθοοβ λουτρὸν νοοϊία- 
ΤῸ 501. “δέγιερ. Ν, τι, οἱ 
λοῦτρον ῬΥΟΡΙΙΘ 5:61 1088 
ἀφιέώπι ῥαἰιιθεέξοαχι, αὶ οἰ .ὴ 
βογἀϊ δὴ ἃ αν δἰ! ομῖθτι5: απ 
λοετροχόος Ἰάθῃη:, Ἡδεγοῤῖο ἴο- 
816 » ααΐ, περιχύτης; οἱ βϑυῖο- 

γἱβ8 Οταθοῖαθ λουτράρηςν 4ποά 
ψοσΔΡΌΪα οχ Ὁ] 8518 δα (Ὁ- 

. χπΐοὶ Ῥιαία Μ88. ργοϊαίι μη 
“4. 1). Οαπξὰ Ρογίιποί δα ν. 
οδῦ. πὐλιμωαν λουτρῶν 1{14 61} 
ἃ νεϊουθ5 ἀβυῦραΐμγ, Οἰ}8 
ταῖῦϊοποαλ δαρομὶϊς ἰμοέαίλ. 
«ὰ Οἀ, Δ. »ν χά4άδι:. ν. θἅ. 

συκοζάντοι μεβιεῖται. 

διαλελυ μεένως λέγετωι καὶ τὰ 
λουτρὰ λοετρὰ, καὶ δ᾽ τύπος 
ὐτῶν αὐ μβιόγον βηλανεῖν ἀλ- 

λὼ ποιὰ λουτρῶν, οὗ γενικὴ λου- 

τρῶνος, τύπῳ περιεκτεκῷ, .Ῥέο- 

ἐεπυσειε5 μον. δρυὰ .“ἐλει. 
Χυ ει 48, 1: 

τοὺς καινοὺς λουτρῶνας ἐανα- 

ἐμόν ἐραξ ἐπ ρωέξεα ῥαΐπδα. 

“ιμέᾳγοῆ. ΑἸεκχ. ρ. θ85.- Ε- 
εἰ δχΧ στ ρηὶθ ΘΡ Ομ ΓΙ] ΡῈ8 
Ρ. γοῦ. }). Κορυφαῖος] πρῶτος 

ἀρϑὼς" απ86 Ρδυνθυβα ογοάϊ- 
ἀουῖπι, οποίαϊα: πρῶτος 6Π1πὶ 
δὰ κορυφαῖος βροοίαϊ; ἴμ} 586-- 
4π6πι1 ρϑνίϊοῖρίο ἑσηκὼς δά- 
Ροπϑοπάαπι νἹἀοίῃτ ὀρϑός, Θέ- 
ρου] ἤγουν, ϑερμαΐνου. Τὴν ςά- 
σιν) τὸ εἶνας κορυφαῖος τὸ βα- 
λανεῖον. (ομπβογθηί, 4.86 1.- 
ἐουΡαποίομθ δαπὶ βεράγϑη- 

ἀ4; Ὠ8Π| 581185 Οἰαγαῖ 6ϑῖ, 
Ῥ᾽ηᾶ5 δάξοευυὶ ἀϊνουβᾶβηπε τῆς 
ςάσεως ΕΧΡ] σαί] 0685; ΘΟΒΙΙ. 
ὉΠ8 ὙΟΟΘΙΣ Οἂπιὶ 70 σγϑάπ 
ΒΈ 1 ΡΥ Θ51}115. 80 γὙ 6] 1 πο πτ 
ἀογδίου δ Οἷον, δῖνθ ρο]ουπ 
5. θα] πϑδιοαο;: Α]06Υ8. ῬΤῸ 
ῬάΪηθο ἴρβ8ο, 'ἱπ “πηι βἰ810-- 
πθὴϊ Τεγ6 Ρογροίιπαμι Ισμαηλ 
Ἰαδία. Ῥδιρονίαβ σΟΠρ]6- 
χα, αἀυῖρρα ομἱ {τισι πι8. 68-- 
δεῖ ἄομὴὶ ἔοοιαβ. δηῖθ Ῥ]αιπ) 
χορουίπη, φημ δαπ6 ᾿ποι- 
Ἰεπίιι8. 

-,’ Ὗ 

ἐλοῦτό τε εἰς 

- 
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"Ἔπειτ᾽ ἐκεῖ, κορυφαῖος ἑ ἑφηκῶς, ϑέρου. 
Κάγω γορ εἶχον τὴν ςάσιν ἀνά κθς ποτὲ, 9ὅ5 

954 Κορυᾷαΐο-.ἢ Ἔπειτα περύξιωσο περὶ τὸ πῦρ, ὥσπερ 97 

χορὸς ἐν τοῖς βαλανείοις. οὐκ ἐξῆν δὲ ξένον χορεύειν ἐν τῷ ἀςιεκῷ 

96 Κατ ἐμέ] Ομομπέαην πυΐ-- 
Μὲ εἰπιξίδδ οναϑέδέδ, πιθούτεθ 
σον ἐποεξιε5. ἐμ οοαδδ, ιραγιν- 
εἰ εὐάην ρώμρογ, Νοία νιῦ- 
{8 εἴ οἰθσαηβ ὈΥΔΘΡΟΒΙ ΟΠ 5 
κατά. ἡιοῦραί. Ρ. 355. Ὁ. 3 ρα- 
ὑτερον ἢ κατ᾽ ἐμαυτὸν, αἰεία-- 

οὐμε8 φάτιν δοίθαπι,, ἐπιγθιῖο-- 

16 ᾿νοῦ (Ὁ ρεγϑοηαθ δοηΡε- 
γιίαί. “1έἐἤιοιι. τπκῸ Ῥ. 9. Ἐ. 
οχ δόοοο: γυνὴ διῴαη μας κατα 
ϑεὸν τιμωμένη πρὸς τῶν πολι- 
σῶν, 17]ν δϑοῖέβ ὧο τυινογν ὦ 
οὐρεὔμ8 ομίία. Ζμηναίλ. ἀθ 
Ἰβιηθιι, ΑΠοΥ. Ὁ. 25. κατοὶ τὴν 
χιόνα λευκός " απιοα 4]185 οἴτοι-- 
ΥἹ 80]εῖ, λευκὸς ὡσεὶ χιών, 
81. Ζρεγοδ. Θυμολέοντω οχ- 
Ῥομὶὶ ἀνδρεῖον κωτοὶ τοὺς λέον- 
σας. [ἰδοὺ χῃηοόμογο ΠῸη 80 
γ6 γΡυῖίανι, (τὰ {1586 πγ6-- 
ὙΩΙΠΘΥΔΏΊ, Ππεῖὴ {προτοῦ νοΥ- 
Ῥογαπλ «ϑολοἠίαβδίαθ δ61ι51|8. 
(ὐοἰοσ απ 40 ϑροοϊοῖ, λόγους 
δὲ συκοίζφαάντον μειοῦται, ΒΝ] 
ΠΟΙ 8818 οδὶ δῃουίθι: δὴ 
νΟΪΣ, Ιἄοο Ἰπδῖππι που ]- 
ὨΘΠῚ 1 ΤῸ Ἰονὶ σγδηάίονιθτι8 
ΤΠ ψΟΡΌ156, παναπλία, κορω- 

φαῖος, «σεν ἔχειν, «ποά χάδια 

δΥοορμαηία [δοϊδϑοῖ,, οἱ δὴ- 
ῥμοκρατίοιν, τὴν βουλὴν τὴν τῶν 

πολινῶν, αἰάτιθ. ἐκκλησέαν γπ8-- 
δηλ οο Δοίαβ5δοῖ 2 μ18886 νϑ- 
Δουιιι Δ]] τὸ πὶ Οὐ απ πγαίζοο-- 
χα}, 41 κορυφαῖον 1 δοὸ- 

ΘΘΡους ρχγίμοίροην δοιιαέτιδ, 
ΘΟΠο Ια οχ ἀοπηοηδ δηῦς 
ἴπ ΒΕ ΡΟΤΊΟΥΙθιι5. αατάθμι πἱ-- 
111 ἃ ϑυοορ αμία Ρχο]δίτιηι, 
απο πππο μον Ἰοσαιη 1818 
Δι 8:}1 νἰἀοαιν. δ αιιηι Τάθ 
δα ν. η50. ϑοιο βίο ποίδ-- 
Ραϊ, γ765 ὁούδι ΟΟΙ}18 οχδΐ 
οχραβιία. 

47 Χορὸς) Μαρῃὰδ ἰὴ βαΐθσ 
Ῥνὰ5 ᾿θοϊάϊηγς. οἱ ϑομοίίοα 
να ο 1ηἰΡΙοαίτι : 5] 5Ὲ}}ἃ ρᾶϊι- 
οἷβ Ρουβιυισοηγ15. ΡῬΥΠΏΤΙΝ 
Χορὸς ατιο ναϊοαΐ,. οΧροαϊῖ 
πθίας. ΠΙμὰ φυϊάρη 88.185 
ῬουδρΡΙ οὶ νι οίπν, 1416 411- 
αὐ γοφαϊτὶ, ἀπο ρΡοίεδβία- 
ἴοπιὶ Ὑ0 615 κορυφαῖος Οχρομπαῖ: 
17} ἐδέορἠαλθηι ΠΡ Ρο γόοις 
1πά σάν 810. 0556 οαρί μη ἀιμη, 
αααδὶ βοτιρβίβδοί, Ἔπειτ᾽ ἐκεῖ 
ὥσπερ. κορυφαῖος ἕςηκωὼς ϑέρου. 

ασ. ἀπίῃ ΟΠΒΟΙῚ Ρέδοβαὶ 

οἱ τποάογαίου,, δἰ 15. 1πουὶΐ 
ἦρ86 διδέσκαλος, «αὶ οἰνοστιπι 
ἱπδιιποραὶ, βδἰνο ὅ αὐλητὴς, 
αὶ {Πθῖ6 τἸποάοβ8. ᾿γδθοϊποθαὶ, 
ΔΡΡΟΙ] θέαν κορυῴᾳῖαος, γΕ], α4πα- 
τηοάο ρ]δη11ι8 Τρωμοσίῆ. 1. 
ΜΙά. Ρ. 612. Ες ὁ ὅγε εν τῆς 

Φυλῆς Ξορυφαῖος, ΘΟ 8 ἰδη-- 

ἵμπιὶ ΕΡΒ; ΒΛΟΠΊ ΘΗ 5 ὋΣ σὸν 

ἡγεμεόνῳ ὧν ἀφέλῃ τις, εἰχῦτᾳ 

ὁ λοιπὸς χορὸς, Θομοίιεγς πομ 
αὐϑαγάθ Ἰϊοοϑῖ, δ) πϑιηοαὶ νετ-- 
Ῥὸ οταϊϊοποπι ἱπάϊρενο, αιιοά 
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Καρ. ᾿Αλλ᾽ ὁ βαλανεὺς ἕλξει, ϑύραξ᾽ αὐτὸν, λαβών 

ῳ “. Ὁ 

Χορῳ᾿ πῶρὰ τοῦτο πέπαιχεν " ἐν δὲ τῷ Ληναῷῳ ἐξῆν". ἐπεὶ καὶ 
μέτοικοι ἐχορήγουν. πορυ(βαῖὸς δὲ δ ἂν βουλῇ πρῶτος. τὸ δὲ 3έ- 
ρου, ἀντὲ τοῦ δερμάνϑητι. ὥσπερ ἀνδριοὶς ἐπὶ κεφαλῆν, 

ν. οδῦ Θύρας"] Ἐκτὸς τῆς 
ϑύϑολὶ Τῶν ὀρχιεπαΐέδων ] ̓ τῶν 
αἰδοίων. Τοῦ πονηροῦ κῦμ μα- 
-ος} ἤγουν τῆς μεερίδος τὴς πο- 
γηρὰς" χαράγμαωτος. ΟΟ. τῳ 
ἹΜερίδα νοοαὶ, ααπὶ σύφημα 
Δοποιίίακίε αὐ ν. 802. φεσι 
ὁ5δὲ ραγίϊε ὠείογίογίδ. ᾿Ἑκείς 
νοῦ ΠΩ τε, πα ]π} τπν 8 - 
}}} Π0Ὸ ΒΟΥΙΡΙΠ, ΠΟ [ὈΥΠ}18 
ἸπΡΥοδδιιπι. σΟΠΙΟΘΩ : 1{6πῸ 
ἴδ]δ δδὶ, πὶ Ιοοῖπι Πάτα 4}-- 
δία ἰπιονὶ ροβϑὶῖ, 804 οπὶ 
Ἰδιοη. ῬΥΔΟΙου οπἀτιπ Ρπΐ6 ΠῚ 
κ᾿. -Ὁ 

κεν 9. 

πιο νοοὶ, ἀεο]αγδνἦδο 1 αὐ- 
οομηηοάδξειπι. ΝΘ Το σα απδ6-- 
Τ᾽ Π1118,) Βα ρΘ ἀ 01: ῬΟΠΟῚΝ, 
100. ἡγεμὼν χοροῦ, κορυ(δαῖος 

χοροῦ, χορολέκτ Ἴ5) χοροποιῤε" 

πο αἱ μλπιη. 5 ϑολοίίασας 
γοάάαίαν Ῥ'Ὸ χορὰς, τοσίο [ας 
οἴθπι ρΡυθο. Χέπορλ. Ασε- 
ΦΙ . 28ϑή. ν. .25. 

χϑη ὑπὸ τοῦ χοροποιοῦ, τὸν ποιᾶ- 

Ὑο τῷ ϑεῷ συνεπετέλει. θ΄ω- 
ζαγοῖς ΑΡορί. Ἰιασοοι. Ρ. 
“οὔ. 1). ὁ χαροπαιὸς ἔξηχεν εἰς 

ἄσημον τόπον. δ᾽Ὶ 45. ἴοΥὶδ 
Ἵν ῬαΟΙ ΟΣ Ρ15. 16 }] οὐ 18 
χοθηγὸς ἀκ τον πτ ἀιιοαί, 
δα ἸΠΟΠΔ 856. νΟΪο, 4118} 
ἃΡ πὰ ΑἸιοο5. μυ}τι5. 6586 νο- 

σαρα]ὶ σαϊϊοποῦ, δρπά Ὠο- 

[2 » 

ὅπου ἐτα- 

ΤῸ5. Ὁ] Ι8π|: 15. ΘΗ) χορᾶ- 
γὸς, ῬΥδοίογπᾶπ) αοά μιέ6-- 
γΌ 77. ἡ, ϑέγηεηι αοὶοῖ, Τά δαὶ 
ΕΒ ΕΣ «1 Δ, ΟΘΘΟΥΜΣ, ΒΝ χο- 

ροποιὸς, νοαι 1 έμέαγολι. "Ἐς 
1]. γ. 214. Εἰ. Δαμοὼνεδης τα- 
χϑεὶς ἐ ἔσχατος τοῦ χοροῦ ὑπὸ τοῦ 
τὸν χορὸν ἵσῶντος, Εὖγε, εἶπεν, 

ὦ χοραγέ οἷα. ἩΝ, 4μ1,.]ε- 
οἴτι5. ἃ. ξοηδΐι,, 818 η88- 
ἀγαρτηΐα γ180}, ΟΥ̓ΠΆ Πα 8ι186 
{γιθιι8. ΟμοΤὸ βα)}π8. 510}}1-- 
γἰϑίνδε, ΠΕεριξασϑαι ΨΟΥῸ πε- 

ρὲ τὸ πῦρ ἀογίναί ἈΠ ΟΧ Θομ- 
λα} Ἰοφπ 1 ἤν), 48Πὶ 
σαδ ΠΡ ΤΟΣ Αἰ οοΥ τίη ΘΟ 8116- 
{ἀρ δα βρουπαίησ, ἔαιιατι 8} 
δ᾽ το πτ ΤΕΡαΠ 88, 8ὶ 4818 
ἐς πῆὸ Βομίηθ ψουρα 1|- 
1ιά δἀξπιῦοαῖ, ἢ ἀθ τὸ πιο- 
ταῦ ὦ Ο. Ογαερίμς δὰ 1.πὲ- 
εἴαμ. ϑοϊοοο. Ρ. γάϑ. 7766 γ- 
οὐίμ5 118, τὴ 7πά 166, ορίοι- 
αἰι5,, ἀππῖὴ Λαγγανώμεενος 1η- 
ΔοΥθΥ οἰ  πν, ᾿περιϊςώ μενος, “ρα- 

τευύμίενος, 5ῖνο, αποά ἴογίδ 
1} 6 1:18. Αἰλ41τι18. ΟΧΊΒ πᾶν ΟΡ, 
σραγγευόμενος" φιὲ αὐδα δα αα 

ἐπίπεπείμην οομί5 «αδίαςέ)͵ εἶδ-- 

έχει. εὐ σοπμηιον αέη: ατια- 
ν18 δὰ δαπαὰ Ἰπορίο [αΐοα» 
1ΠΊῸ ΠῚ] ρό550, τα, 2ε- 
έογιδ, Ργορίοσος απο ψοΡΡρᾶ 

πα πὰ λαγγάζειν οἵ λαγγεύειν 
ττάἄδει το δη ην ΡῸΣ φεύγειν, 
περι(εύγειν, 1] Ἰάπηοιι τη] -- 

-αυστν με νννευνν τὐϑδν ν᾽ ἐβν  υνμηθηριυνυνθνι Αβοε ΘΑ ΒΜΝΝΝΝΝΝ οο 

Ὺ 
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“αἰ 5 , ἐν Δ Ν δι κο ’ 
Των ὀρχιπέδων ἰδὼν Ὑαρ αὐτὸν. γνωσεται 

956 ᾿Ἂλλ᾽ ὃ βαλανεύς.} Λέγουσιν, 

τὸν ἀέρα τῶν λουτρῶν.» εἰς ἐκυτοὺς αὐτὸν 

μὶ χπᾶρὶβ αἀνϊἀοῖ. Τάδηι: Πε- 
φιΐγασο» κύκλευσον, σκόπησον, 

περίφευγε, αἀνατρεπα, περισοις 
χισαι, περιελϑε" αυθηχ Ἰοοτιι 
ὁ πιοίο ργοροϑβαῖ, 40 βουὶπ 
Ῥοπάμπι 6556. ΔΡθιΐγοῦ, ΠΠῸ 
σπόπησον 414 ἃσαΐ, ΧΡ] οα- 
ἴὰι ας}. οδβὲ, 81 1.) σε- 
ῥτίσασο, ααϊοιλ ΕἸΣῚ, 515}1- 
Πσαπ σία Ρομᾶβ ̓ Ξ ΠΟ πιὸ 
ἔπσιι, εἰαθῖαν} ΡΌ580, δὲ 
ΟΡρογ(τῖι5. οιηθηδηκιηι 81 
σκέπασον, 46 ϑωζώκδ ᾿αθοὶ, 
Περιΐξασο, ἀντιλαβοῦ, πεοισκέ- 
πασον" να τ} δῸ ΠΘΟΟ556 ΠΟῚ 
ὙΙΔοῖα, τἰ σομα σ᾽ αΠλι18, 
ᾳαδηθο τεοορίδ᾽ Ἰθοῖο δάρο- 
δἰἴαι Ἔχρ]οαίοποη οδρὶΐ, 
ΑΠΙΟά τϑοϊϑϑῖπηθ αἸοιη 
ῬΙαγαΒ περιήγασϑαι τινοὸ, νε], 
περί τινα, ἃυῖ τητ5 οἱϊδ 1, 
4αδηαιδῃι ΓΆΡ 15, περιΐσωσϑοι 
τὸν ὄχλον, »πιεἰέϊέιζισπυ λο- 
πυΐηειεισυ Οὐ ΟΩ 86 οοδέσεγε: πε- 
ρισάσει,» ἴθᾶθ ΘΟΠΟΙΓΒ18 
Δα Περι 18. δα Ποῖ δ οπ- 
ἀτιμι βρθοϊαπάμιηνγο, 4ᾳα 68 
ΠΟ ΠΟΥ ΘΠ ΠΥ 11 ἡ λεορἀναϑιὶ 
Οἰιαν, ἘΠ|ι, 6. νατι. Ῥ. 42. οὗ 

"Ὁ 
ἐγ τοῦ βαλανείδις περιςάσεις 

ποιούμενοι. ἔίτθο περίξατει, ἐο-- 
2ῸπΩ οἰποίτ; αποὰ 6 οἰγοι- 

Ἰαϊοσιθαβ, ΠΡ 18 ΡΥδεϑί!ρ 8 
ἜΧΟΡΟΘΉΠθ5. ψ α]σιι8. ΟἸΤ οι πλ- 
βἴϑ:)8. δι δι ροβοϊῖ, ποι μηΐ- 
Π115. πβαγ ραν, Πα} ἐο νἱ- 
τ 158 [4118 ΤΟΡΙΙ ΠῚ ἡ οβίδγιι πὶ 6]8-- 
γὶβ 108 ΡῬορεῖίτι5 ἢ 6 8 ᾽ 

ϑβοοΐαίσ, σπρίἀϊδαπο σα] 18΄ 

-Ὁ ΠῚ - ἰὼ 

τε οἱ πολλοὶ ἐλαττοῦσ᾽ 
[ 

Ἑλκονζες ἢ 
᾽ 

αὐπιϊν απ. δπσὶῖ:; ἢπ8 
ατάθαι γαῖ Ρ ΛΠ Ἰ50γ6-- 
γαῖ οὕ περέοσπτοι οἱ περιβλες 
ατοι. ἴδ φΟμΙΡαγο οἰπιερεξ ιτοιν 
ἰεδογίδ, εἰοδίϊμιδ, ἄποϑ πχᾶ-- 
δια ἰοηοῖ δὐϊοουι δά]αἴο- 
ταιπῆὰο 5δοϊϊπο: ἤζεεγοῖλ. 
᾿Ἐρήριοις, ἀπερισάτοις " ΠχΘ Ἐ10-- 

πθμὶ ἸηγΟλ108. ἀρὰ “4γχγίατι. 
Εριοῖ. 1 ο...26.. ».. ὅ74.ὄ ὧὔνῷ 
δοὺς ἀπερισότου, μμἥτβ γυναῦπον 

ἔχοντος. μῦτε τέπνα, μήτε πᾶς 

τρίθα, ἢ Φίλους, ἡ ] συγγενεῖς" 
1ἰὰ νιάπιαθ. 8800 1118. ὠπερξας 
τοι ϑουιρίουιδιιβ Προ] οϑἰαδίλ- 
οἱ: ὐιϑεῦ. ἀς Μίαγιγν. Ῥα- 
1αθϑὲ. ο. χα Ὁ. 432. ὀρφανῶν 

χηρῶν. , ἀπερισάς 

τῶν - ἐν ἐπίσκοπος ὥσπερ κειὲ 

ἐπίκουρος " 4188 οἰϑι θεπὸ τοῦ- 

ἀϊάουνις Σ αὐοοίλις, τὲώμας οΞ 
γησιὶ ΟΡ6. αὸ ρμαίϊγοοίπίο (ε517-: 
ἐμέαϑ, οδυβᾶηι ἰδ 10 ΡοΐθΞ- 

“ἰά( ᾿ 
ἕρη εὼν 9 παι 

ϑἰαια δβοοι 5. ΠΟ ν]ἀδίῃγ. 
1555. αὐποίου ποι 86 ἀδ 
Εχη]. Αἄδιηι Ἔν, Ν]. Ορεογηπε 
Οἰνγϑβοδέοπὲ Ρ. 881. 1). πτω- 
χὴ ὑπάρχω, χήρα ἀπερέσατος " 
εἰοπιο οαγοηίεην ΠΟΙᾺ ὨΪΠῚΪ5 
δἀοικναῖο νου ΠΠομέεγαίοο-- 
7115, ΘΌΪ ἐξπέμπι Τὸ8 1116 18-- 
τία,,. απαπέμηχ ἰατιὰ 8610 811 
ὉΠ} 4}11, ἀοθοῖ. ϑεὰ ἀο Η15, 
αἴας Ἰαίε βαηε 54, οοπιηο- 
ἀἴου. εὐ αἰἰδριί πα ]Ἰοοτι5: 
πσπῸ ἴῃ ΟΥ̓θΘμ ποβίττιαι τοῦ- 
Θαπιι8. ἐ)πδθ ἀείηοορβ ἴὰ 
80Π0110 βοαππηίοτ, οχίογποβ 
ὌΧαΠΟ Ομόσο 1ηϑοτὶ πο 11- 
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ῳ Ἰνς 40] ἫΝ Ῥ, [ “Πω ͵ ᾿ 

Οτ᾽ ἐς ὄχκεινου τοὺ πονήρου κομμῶτος, 

οὅ8 Τοῦ πονηροῦ κόμιμίοτος.} 

Οὔἶ586,γ, σομϊγα ]1ου11556 1,6- 
ΠδοΟ,, πὶ πο ΟὨΠΪπΟ ποσα- 
ΨΕΥΪη1; 80} 1π|5 οογίθ βομο  α-- 
βίδο ἴθ Υἱχ Ἰπάποὶ Ῥοβ81ιΠ1, 
Ὡΐ ΤΟΙ ΠἰΠ1Π16᾽ ΡΥ ΌΒΡΑΌΙ 5ι0- 
ΒΟΥ Ρᾶπη. ροζέίμδθ αἀιιάδθηι 
Οὐοιηια, τὰ Π1,. ΑΑ. Ρ. 2θὸ. 
Ῥγδοίου:. ποὺ βοβμοϊϊαιῃ ζχρέα- 
μὲ Ἰοσασα Ῥγοία!ς δα 226- 
πιοδίλι. ΟΥ. τῇ Τιερίϊη. Ρ. 572. 
1). οὶ πιϊπὰβ δαάΐθμΐο δ᾽ πιῖ- 
16 αὐτάάαπι ἐσ Αἰθχαμάρο 
τηδίογ ἄοοογα νἹἀσδίαν : νο- 
ΤΠ 81 4118 ΤῸΠῚ ῬΘΠΙ 1115 11- 
ΒΡΌΧΟΥΣ, 181} ππιο Ρογ16-- 
γ6 ἴασις ἀρρυομεπάοι, τος 
8586. [α|Ὶ ΑἸπομΐδ, μὴ Χο- 
φεύειν τῶν, ἢ χιλίας ἀποτίνειν 

τὸν χορηγόν" ΟἿΪ ἡπάμ ρΡγῸ- 
ἴεγσνα ἰ)ομγαάεβ, 1506 {1551- 
7τ|8. Οριπὶ 1416 ρᾶγίδτιιηι 
οδβίοπίαϊου,, 1πϑ} νου, γ6- 
Ξεχὶ Ῥάμιαγολ. Ῥῆοο. Ρ. 758. 
(. 4ιᾶπὶ Ἰαΐδπι 6886 σοῃϑίαξ 
δηΐο “᾽γ,δορἠαπὲδ δεϊαΐομν οΧ 
«“παάοοΐάε τὰ ΑἸΟΙΡ. Ρ. 51. ν. 
30. Οαριε οὐαδάοπι [ορὲ8. ἃ 
᾿δοηιοϑέλοθ ΟΟΙΩΠΙΘΙΠΟΥ [ΠΤ 
ἧι ΜΙά, ρΡ.. 612. Β. ροιι88:- 
τη Δ ΐθ αι δ ἀν υ 8115 608 Ρευ- 
ΘΞΥΙΠΟ8. να ]τ886 ογοάο, 4ὰϊ 
ξαν λα ἃ. ΡῸΣ ᾿παπάει 1π 
7.18. οἱν ἴδ115 ἰγρερβογδῃξ, αἱ- 

46 δἄεο ροίογαηΐ δοὶϊομθ 
ϑενίις ῬΌΪ]ΘΑΥΙ : πῖ8}} οααϊάοηι 
“πίον Αἰ ΘΏ5805. Οἱ ἔΠπ|5. ΟΟ11-- 
λσῖ558 ΥΘΟΥ, Π181Π1 τι ΟΧ 60 
ὨΠΠΠΘΓΟ 586 Ρ6 ΠΟΏΠᾺΠΙ οἶλο- 
Υ15 Ἰηογαβδαπῖ: ΠΟΥ. 8Π10-- 
νεπάογιι) οατα 800 ργανὶ 
τπα]οία τοὺς χορηγοῖς ἔ1} οΟ᾽η-- 

ς Ἶ εν πὶ 

Ὡς ἐπὶ γοκίσκιοτος εἶπεν, αἀπϑ 

Ιη15388. 1)6 Ῥγδθοθηΐουε νϑ 
το, απεπιαίιμοὗπιη κἤριέρζιδ 
τὸν κορυζφαῖον Τιαϊπα ἀθα]ῇ, 
ἀυδιζαιάππ ποῖ οδ8ῖ, 4πϊπ 
ῬΘΙΘΟΥΙΠ8 δάάϑαπη! ροίϊποριῖ; 
ΑΥ̓ΤΊ ΔῈ Χ ΘΏΠΠ αἸΙΔΘΥ Θ θα τι1, ΤῸ1- 
{π|6ὸ πητιδίοδϑθ ρουιίαδ: 164 τ|6 
Ῥχγαθίου. αἰϊα πχαϊΐο Ρ] υσ ἃ ῃχ8-- 
ὨἸϊΐοβίο ρϑίθί οχ δὸ ,ϑώσιονγι ε-- 
εἰϊδ σΥ πα π6., αποὰ (ἰαέξέζἠνα-: 
ολὲ ἘΡιρνυδπηηιαῖδτι8. Ἰμτηΐϊχ ας 
ἴὰπιὶ δϑὲ τ. ἢ... ϑεὰά απὶ {γ8-- 
ἀτάονιΐ, τὰ 4}105 {τ|15856 ὁΠ0- 
115, 41 δου ἰιοπουΐ ἀπ|- 
σεΡραπίι;, δαβουσιρίοβ, ἡτιαπεὶ 
Ἰανεημεβ ἰῃβοπποθ, ἡ ϑέους, 
ἀκα φιϑαλεῖς, ΝΟΥ οἰ σ Ριι8 ρτο-- 
σηδῖοβ, ἔπη μετοίκους ὙἹΠ1π 
ῬΟΙΠΏΡ15, 80 ΡῬΡᾶθπο ἸσῃΟΠΏ1Π10-- 
80 σπκα(δη(ζόρων ΠῚ] 15 ΘΟ {τ- 

σοηΐοβ χορηγίας, αἰ 6 κα γῸΠῚ 
ΒΔΟΥΆΙ ΡΟΥΓ περ αηΐ, δαάμλ11-- 
ϑίγα8886,, πϑοάπηιὶ ἃ πὸ (15-- 
πᾶ πΠ2 ππΠ||8, 4πϑηΐαη Υ600.- 
ἄογ, οχίγα ϑολοζίαςίει» Τυϊῖ 
1πνθηΐ8: 4πόγὸ ποίπο 1ΠΠπᾷ 
ΒΆΠ6 παρὼ τοῦτο 
απουδαιη βροοϊοῖ, Β8 15 ΡΕΥ- 
ΟἿΡΙΟ, δὶ 4115 1Π}6Γ11556 
Ρίατα βαβρίοοίτν, 41} 18. ο5-- 
ἰδπάευιξ, [τἿἄοιγοο βα]ηθαῖο- 
Το ἔπηῸ ΒΥ ΟΡ μαπίδη), [8 Π- 
48} ΡΟΓΘΡΡΙ ΠΕ οἱ τοῦ σπὸ- 
νηροῦ κύματος», ἴογὰ8 οχίαγ- 
βαϊαγτιλ 6556, 414 46 βΡα]- 
πθοὸ, 410 ΒομλποηῚ πϑάπᾶπι 
ΓἈΟΘΒΒΘΥΘ 58 }{|5βευ δὶ ,᾿ ΠΟΙ 56-- 
οα5 ἂς ἀἄο ὁμόγο Ἰοοιίμπ5 {ι-- 
εὐδῖ νἱν }ιιδῖα8: δι πηΐ ΘΠ] 
πο ουζϑαῖος εἰ σάσις ΡΓΟΡΓΙΆ οΒο- 

τίβ υοοάραϊα. ϑΘαθάϊιαν Εἰ παν - 

πέπαιχενν 
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’ὔ ᾿Ὶ ’ ᾿ 

Νὼ δ᾽ εἰσίωμεν, ἵνα προσεύξῃ τὸν ϑεόν. 
ΠῚ 

Διεταφορᾶς τῶν νομεισμιάτων οὗ τῶν φαύλως διωκεκο μι μνῶν, 

ν. 959. Νὼ] Ἡμεῖς. ἙΕϊσίω- 

βιεν} εἰσέλϑωμιεν. Ο. 9)Ὸ. 8ὃι 
ἀπ οπα 51 1ὼ μᾶπο, 866- 
μα ΟἸΓΘΙΔΥ]Δ Ρουβοπὰ, τιΐ 
δηλ {648 Π| 6556 ἃΥ ΒῚ ΠΡ ΔΠΊΤΙΥ, 
Ἰοῦσο 1111 σοπσττιοι 1118, ἀπάτη 
Ὁαγιοηΐ, νεχϑιι5. 810 εἰ {1118 
ἀδθιταν : δοαυτπ οΠΐπὶ οδῖ, 
Ὡΐ 1Ρ56. ἀοιῃϊμτ5 ἀθάζτμι 4}1- 
τππὶ ἴὉγ 15 νϑηϊθπίθ τηντίοϊ, 

πθ ΡΪτι5, 4ηδηὶ ΡῈ δῖ εἱ ἀ6- 
ΘΟΥτ πι, ΒΟΥ  ἉΪ118 5101 ΒΕ ΠΊΘΥ 6 
νἱἀεαίαν, ΟΒνο η} δαῖθαι 
ἰῃ πὰρ βοοπᾶ, 5101 11 ΠΙΟΙ111- 
τηϊι8 δὰ ν. 8565. 8185 ΡοΓο- 
δῖϑ86 Ῥαᾶγΐθβ, ἃπ8, απ80 1Π- 
ἴενϑα, ἄτη ἀογητ οσδηΐ 1η- 
τυαῖανὶ, δι ροῦν ηϊῖ, 58118 ἀ6- 
χηομδίγαί ἢ δά αι 8 ΘηἾ πη ἃ] 1085 
Ῥ]απάτιπι 1Ππ4 Δα! οαιίμηι, ὦ 
Φίλοι γέροντες, ΥὙΟΙΌΥΥΙ ΡοΒδ5]ῖ, 

1181 δα τιν οβαιθ 86η68, Οἰτο- 
ταΥ Τππὰ εἰ αδἴπιπη νἼΡ τη], 4{|-- 
Ριι5. πὶ ϑυοορμαηΐα, ατιθιη 
τλ8]6 τηπ]οδίτι Δροσογαηΐ, 
χῖχᾶ {ποταΐ. ἴὸ ΟμυοΥ- 
118 1ρβθ, ἰδ 8πᾶ8 1 [μιὰ 
ΒΟΘΠΒ Ὑ1Ο0Ὸ8 διι5.1Π1}}1856 1, αὶ 
Ῥοίεναϊ αἀ γοἰΏ] 81 δ 7.1: 
-- - πον καὶ σὺ συκο(λαίντρεοι 

Ἔν ταῖς γυναιξὶν ἦσϑα ; αἰαὶ 
αἸοεγοὶ: πρίην ἐπ φιοζε ρα-- 
γίξογ' αὐφιθ ἐἰ6, φιέόμν τποαίο 
Δίπο γεοοοῶσιεδ, ἔπέθν τίγος 

ἐγοορλαπέα γμΐξ, ἔπι πιιεέξογ -- 
τι {έάεην δγεοορλαπέγίαηνι 

ΣΟΙ Νεᾷαθ οὔβιδὶ νυ. 
966. - - - ἐγὼ γὰρ αὐτὸς ἐξε- 

λήλυϑα' αποά [1ἴὰ πὸη εϑβὲ 
Δοοϊρίοπάμμι, ἰαπατιᾶπὶλ ἄρς 

ρ8δο ἄΔομγαμηα ἴοι ΡΟΙ 8 ἈΓ11- 
σᾺ]ὺ ἄοπιο 56. Ῥυοττ8 81 5}}}- 
Ποατοῖ: ὁο ἰδηίττ ΜῊΝ 
ΟΠ ΘΙ Σ ΒΟΣΠΙΟ, τι. Ὠ18}}» 
6550 οδιιδᾶο ἀϊοὰῖ,), ΘΝ 800- 
ψΌΠογαἢ ἀἰἸᾳ αθ ἢ, αι! οαϊᾶ 
τηϊγοι ταὶ, ἰὉγ 88 ὄν οοοῖ; 86 

ἀαρΡὈ6 ζαιλ 186 ἀοπηητπι Βὰσ 
ῬΙΟΘΘΕ51386, ἴση δά θο 7811» 
ἀπάϊι αὐπίατε, Αὐτὸς 501}1- 
οοὐ ἀοπιπαιη ἀσδισπαίῖ: απᾶ 
ἀς τὸ ποία ἐβὶ τα σ (δας: 
δουιὲ Ρουάἀοοία ομβεσγαῖῖο, δὰ 
Τλεορλγαορίὶ ΟἸιαν. Βα, ς. 1. 
νη εἰοσαπίουι νυΐσο τἱητ5 
ΡῬουβϑροχονιμὶ 1π ΖΑερογξ. 

ἘΠπ4. ΧΧΙΝ, 50. Ἄνςατε διιῶε: 
ταλασέζφρονες " αὐτὸς ἀὐτοῖ. Ὁ- 
8118 ΡΥ} 15. “΄γἼδέορ ματι 18- 
ΤΏ} }147}8: ΘΡΤΌΡΊΟ ΘΟ οηΙ πα 
πα 1) ἤδη. ν. 522. -- αὖ- 

τὸς ὡς εἰσέρχομαι. Ροζεσεηε, 

δια ππ118 τὴ. γά. ᾿Αριςοφα. 
γής μέντοι κατὼ τὴν πολλὴν συν: 

ἡϑείαν τὸν δεσπότην αὐτὸν "ἐς 

κληπεν, εἰπὼν ἐν Δράμῶσιν 2 

Κενταύρῳ, ᾿Ανοιγέτω τις, δώμοο τ, 

αὐτὸς ἔρχεται" ἰᾶθο Ῥγαθοἱα-- 
τὰ 5011 ἀορϑηΐίιν οοὐϊ οὶ, 4 6Π|’ 
νΟΟΔΠ1}:8, Ε ΔΙΟΚΟΠΡαΡρίαμπο : 
ΟἸ} 8. 11 ῬΙΌΧΙΘ. ΒΟΟΙ6Ώ11- 
Ρ8 ΠΟΙ 1118. 1151 56. Ρ6- 
ποἤοιιμι,, πδοι}118 ΠΟΠΗΪ 1] 
ΟὈβουγαίμ πηι, Π08 ΡΟ ΠᾶπΠῸ 
Οσσδβί ΠΟΙᾺ ἐπιοπάδηο 111.-- 
βἰγαίπηβ: εἰ δὲ δ᾽ κατὰώ Δωρο- 
ϑέου λόγος ΟὝπερεδον , Φησὶν, 
“Ὥσπερ τὸ ὠτιμότατον ϑεραπόν- 
σιον" 1114 ογαίϊο Ρ.μ)ιπὶ ἴο- 
χοῖ, δὴ Ηυροχῖάιβ, ἀπ 1- 
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Χοροῦ. ἱ 

ΑΟΥΌϑ8 ΟΥΑΚΤῚ 
Τρέμετροι 

: Ψ ΕῚ Ὗ κ 

ἴρ. "᾿Αρ. ὦ Φίλοι γέροντος. ἐπὶ τὴν οἰκίαν 

5ΟΕΈΝΑ ΟὔΆΑΆΚΤΑ. 

Ἰακμιβικοί, 

οόο 

᾿ 

960 Τλίρη νι. ὦ Φίλοι γέροντες. ἢ Κορωνὶς ἑτέρα διμιοίκ. οἱ δὴ 
σίχοι ἰαμβικαὶ τρίβεετροι «κατάληκτοι 9. πὸ. ὧν ἀριανθηε αι, 

Στέφανον γέ τοί καὶ δὲδ᾽ ἔχων πορεύεται. 

ἐπὶ τῷ τέλει πκορωνίς, 

ἜΧΟΥ 5» “ « 
"Αρ᾽ ὦ Φίλοι γέροντες.) Τ᾽ ραῦς ἐσέ τις, ἥτις πρώην ἐμιισϑώσατο 

ἔατη οἷἐπι ἤτ1585., σομβίαϊ ἐκ 
αν» ροογαΐζοννιθ ἴὰν ᾿Επὲὶ κόῤῥης. 
ϑαβιὶ Ῥουβοηδᾶ, ἨΠ 60 χοιίοα- 
ΤΩϊι8), 111 ΒΘΌΠΟΘΠΙΙ βαο πᾶ ΠΟῸῚ 
ΔΉ Ρ} 15 δάραγοι: αᾶ86 Ομ 
01 ἀσαηίτ, ἔκοι!θ. βπιθ ο}18 
ἑηπίουνοηΐϊι ἀΡ5Ό0}Υ1 ροϊονδηΐ. 
Οπδιιν5 ἰριῖι ϑολοίϊαϑέεβ 
αὰ ν. οθά. ποδοῖο αι ΟΡ 
τεηι βου ιραΐ, προσπαίζουσε τῇ 
πρεσβύτιθι οὗ γέροντες, οΕΧίδίι- 
πὸ ἰδῆιθ Θτιπὶ ϑοεηὰ ΟΧΟ68- 

αἰ886, ἄμπηι ΟΠ γομιγ 15 Τοϑίαϊ, 
Ὁ δῆὰ ράγγαϊα ΡΥΜπαη οἵ 
ΔιποΥΘ Ῥογοῖϊίΐα, ἄἀοϊπάθ ἃ" 
δαἀοΙ]οβοθηΐθ, οὐ] 8. 1ΠΡΘΠΙΠΠῚ 
ψ 10 πο] πεγϑῖ, οσοιραῖΐι5. 
Ῥοττο 7 οπι. ΝΑ 1Π 
Εὔχομαι ποῖαϊ,, προσεύχεσθαι 
ἀαἴίνο βοίογο Ἰπηδὶ, ἅπαξ δὲ 
καὶ πρὸς αἰτιατικὴν » δ) θοιῖς 
Οομιεὲ ποριτὶ νου δ: τάθιη 
ἃ νεϊουῖθιιϑ ΟΥδιμη)δί]οἷ5 νοὶ -- 
τὰῖῦ ταν 8 οἱ δηλ δ ΘΓ 5! 0 0 
ἀϊσηιπι {586 ΟΡβεγναίτι, 
οΧ ϑμέαάα Ἰἰᾳφαοὶ ἴπ Προσεύξῃ. 

χαῖου δ ἃ ῬΥΙΟΤΘ ΟἸνΕΥΒῚ 1π-' 
ἰεγργείαίιο, 481 κορυφαῖον 80- 
ΟΘΡΙῚ τὸν ἐν Βουλῇ πρῶτον, ργὴπ-- 
οἦρόπι δεγαίτεδ., 4 Θιηῃ, Θ 18 ΠῚ 
πρωτεύοντος τῆς Βουλῆς νεῖ τοῦ 

συνεδρίον νοσᾶγα βοίδθηῖ. Αἕ 
ῬΡοβίγθαια ϑοΠμῸ} 1 ρᾶτίε, ὥσπεν 
οἰνδριος ἐπὶ κεφαλήν. αἰΠὰἃ ἰαη-- 
ἀφ [ἈοἸοιπτιδ ἡ ΝῸ πῖ8}} α- 
οαπι, 6Χ 5008 ὈγΓΘν ΠΟΥ - 
Ρὰ8, δίχιιδ δά δἰπβι!οθ νῈν-- 
8.58 ᾿πίοΥ] οὐ 5. ἰδία ἸηᾶΠα8850 
ἈΘΘΌΣΟΣ, πος Ῥδοίο ἴπ ον ά- 
ποπὶ γοάίσομεία: Κορυζφαῖος] 
ἐπὶ κεφαλῆν. Ἕςηκὼς] ὥσπερ 

ἀνδριάς. 80 58]16 πὶ 8618118 ἃ-- 
᾿4αϊα. ἐχία πα! ροίουιῖ, δίαπθ 
Δυπηδάνονιϊ, 414 οοσιανο- 
τὶς [πτορργοϑ, ΠΙοϑῖ Π181} πλ1- 
ΠΠ5, 4πηπΔ πο ρυοίαἰ!ολ 6 πὰ 
6}5. ρυόθ πι, 

οδὃ Τῶν φαύλως διωκεκομεμιέ- 
νων} Οϊάα. νΟΧ δία π- 
ἀαἴπ τ Ἰοπσο οπῖπὶ αἰϊπὰ ὁδῖ 
διακόπτειν νόκεισμια» ἘΠῚ κο- 

στειν, δυϊ ἐπικόπτειν " δε 

ομογδ, ϑδἰθπαγζθ γΠΙΠΊΠΙΟϑ , 
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᾿Αφίγμεθ᾽ ὄντως τοὺ γέου τούτου Θεοῦ; 
- .ἣ- ΄ , 

Ἢ τῆς ὁδοῦ τοπαρόπαν ἡμαρτήκαμεν ; 
2. Ψ 

Χρ. ᾽᾿Δλλ ἰσ 
Ἀφ ᾿ Ν Ἁ ͵7 ὃ ᾿ 

ἐπ αὐτῶς τας ϑύυρας ἀφιγμένη, 
’, ᾿ ω᾿ 

γ4.9) μειφακίσκη, πυνϑάνει γαρ ὡρικῶς. 

, ἐδ ; ον - 3. τῇ δὲ ΄ - 
γεν ΟΚΟΥ σΙπΞΟΟΥ ο πι τῷ γδειν αὑτὴν. ουτος, πλουτησας γυν, 
ς γ ’ 

ὡς διέεοιος, εἴασεν αὐτήν" διὸ καὶ καταβοᾷξ, τοῦ Πλούτου. 

Ν "Ω μεερακίσ σκη.} Προσπαίζουσι τῇ πρεσβύτιδι οἱ γέρον- 

τε: Ν 1 καὶ , βεεεραπέσκην, μιὲν δὼ τὸ τεϑρυμιμένον τοῦ ὡραϊσμοοῦ, 

ὡρικῶς δὲ, ἣ εὐπρεπως, ἢ πατο πκοερόν. 

ν. οι ᾿Αφίγμεϑ᾽} Ἤλϑο- 
Τοῦ νέον τούτου ϑεοῦ) 

τοῦ Πλούτου. Τὸ παράπαν] 

διόλου. Ἡ μαρτήκαμεν]) ἡςοχή- 
σαμεν. Ὁ. 1). 

ἅκεν. 

ν. οδὅ ᾿Αλλ᾽ Σὲ 09 Οὐχ 
ἡ ριάρτηροις " γίνωσκε. ᾿Αφιγμιέ- 

»η}] ἐλϑοῦσα. [Πυνϑόν"} ἤγουν 
ἐρωτῷς. «Ὡρικῶς νεωτεριπῶς, 
Ο. 1) Ὁ. ἴῃ απὸ Ποῖ 860 18 
αἴψαθ 1ῃᾳ Οτμοὶ]8 Βα ἃ, παῖὶο 
ΝΟΥϑαΙ ργαοϊ σαν Χορός. Μο- 
ΤΟΙ 0581 ηϑσηο “θεγιέζοϊο 
τπιοηθηΐ ΡΟΥδοπὰπι ΟἸγοιην-- 
11 γονοοδηάδι οϑ58: ΠΟΙ 6- 
Ὠϊπὶ πδο0 ΟΒογπη, 5εα Οἢγ6- 
ταν ̓ πππ ῬΤΟΪΟ τ. ϑμμζεία 5 ἃτι-- 
ἴοπὶ 1π Ὡρικῶς, ατιαπὶ Ργὰε- 
Ῥεῖ Ο. 9 Ὁ. :τηϊοεγρτείαϊιο- 
6 πὶ 67}118 Δἀγογθιὶ {16} δα-- 
7661. 

ΜΠ πιοπείαγη ααἰμζεναΐαηι 
εἰἰδδϑεοαγε κ᾽ σηϊϊοαὶ, ποιὰ τιῖ 
οἰτπι, 810 οἰϊαι πῶμς ἤοχὶ 

σομϑπον. δ γηιοῖ. οἱ ϑιωΐα, 
Γ , , 

Διαωπέκοπται, οἷον ἀδόκιμιύν ἐστ" 
Α 2 , 

διέκοπτον γὰρ τὸ ἀδόκεμον νό- 
μισμα οἵ παλαιοί. Ἰ,οσοπά 
1σιϊαῦ νοὶ] τῶν φαύλως κεκομο- 

μιένων. 5611 ἐπέπκεκοκεκκένων, Μα] 
-» , ᾿ ὲ, , 

τῶν ζαυλων καὶ διαπκερο, μἰένωνο 

99Ως Π47 Τοῖ νούϑιιβ το 
Πλϊηῖι85 Ππᾶαροῖ ᾿ἰὰθο βοοπας 
ΠΠΊΡΥΟΡΝΕ ΡΙπβθηάιιβ οδὲ πιι-- 
ἸΠΘΥ 8 57 ΠῚ {1115 ΟΥ̓ΘΑΟΥΘ 
τπα}1.,. τη πη οὐ μ δ 118. 11-- 
γᾶν οαΐρα 1ηΐθ ΡΟ 1 1586, 

1 Καὶ μιειροκέσκην μεν] Ο- 
πιῖϑιῖ διεξάαϑ ἴῃ Ὡρικῶς, 46 
ἰάτπθπ πἰὖ διἀϑ]ηΐ, 50 η885 ρ0-- 
5011: ται ποίη ΘΠ] ἀϑία, διὰ 
τὸ τεϑρυ μι μεένον τοῦ ὡραϊσμιοῦ,, 
οοπίτηοῖ, σαν Ταοοίπ5 βοπθῖ 

ΟἸἈγδα, 108 ΡΤ ΟΣ Π πὶ Δ Π11Π1, 
1 θοοχο σομπΊρηι βίπαιϊο νἱχ-- 

5΄᾽΄η68 δοίαί Πουρθηΐθβ δϑιηι-- 

Ἰαΐαιη, δάρο!ανουλ μειρακί- 
σκῆν-. 

- 

»" 
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Γρ. Φέρε νυν ἐγὼ τῶν ἔνδοϑ, κωλέσω τινα. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Χρ. Μὴ δῆτ᾽ : ἐγὼ γορ αὐτὸς ἐξελήλυϑα. 
᾿Αλλ ὅτι {|| ἐλήλυθας, λέγειν ἐχρῆν. 

Τρ. Πέπονθα εινοῦ κρὶ παράνομ᾽, ὦ Φίλτατε" 

ΑΦ᾽ οὗ γορ ὁ ϑεὸς οὗτος πρὸ βλέπειν, 

271 Τί δ᾽ ἐσιν: πον καὶ σὺ συκοφάντριω. 3 δ. 
Ἐπειδὴ 72 

σοὺς πονηροὺς σῶν οἰνδρῶν ὠτυχήσαντοις βλέψαντος τοῦ Πλούτου, 

Φησὶν, ὥρα παὲ σὺ ἐν ταῖς γυναιξὲ πονηροὶ εἶ; ὥσπερ δὲ Ὁ παν- 

δοπεύτριω, οὕτω καὶ συκοίβαντρια, 

ν. οὐδ Φέρε νῦν] Δγε δὴ. 

Γ΄. 19 Ὁ. δοοομίτι8 οὐρὸ ρᾶγ- 
ἰἰου]αο ἰπογαὶ ἰο!] Ομ άτι5: ἔππ 
εἴα (Οὐὐδηγηδίϊοὶ, 
᾿ποτ ἔγκλισιν Ἰεσιίαν, ἜΧΡΟΣ 
ὭΘΓΟ δοϊθηΐ ΡῈ: δή. Νά. 
ϑδολοῖ. ποβίσττπιπι δὰ ν,. Διά. 
“Πεεολγίὲ δὰ Αραδιη. ν. ο40. 
““ροΐουν. 7 ἢ. α(ἀἁ Ατροῃ, 1, 
604. ᾿Αἰἴᾳιθ 14 ρΡ΄διε Φέρε 
νυν ΘΧΙΙΡοΐ αα, ἘΔ’. Ά. 
“ωπέ. εἰ Ὦ. (γαξ. φιιοπηαάιηο- 
ἄσηλ πἰοὸχ ᾿Ακουέ νυν ν. 976. 
Φγαοΐηδ. ἰυνπιυϊανιῖ; απο} 
5.56. οϑιιϑα β86οιιἱϊ διηΐ τ6- 
ΟΟΠΙΟΥΟΘ: να, δα ν. γ88. 
Τάδηι βουιρίαβ ΠΌΘΟΥ ῬΥῸ τῶν 
ἔνδοϑι Ῥυδεΐεχι τὸν ἐνδοϑεν] τὸν 
ἐντός. ῬΥΪΙ5. ον πδααῖ: 
αἰΐϊοσ πὶ Πα δοργὸ [ῸΓΔΙῚ, 
81 4118 νοὶ μηϑίγἹ σγϑίϊα δη- 
ἱοροπεπάμππι ρμείοϊ : ΒΙρΡΤᾶ ν. 
“28. Τῶν ἐνδοϑέν τις. 

ν. 0600 Αὐτὸς] Αὐτῆς πιθ6η- 

ὅοϑεο Ο. Ὁ. Ἐξελήλυϑα 
ἐξηλ9ον. Ὅτι] διότι. Ἐχρῆν] 
ἰντὶ τοῦ χρή. 

ν. οὐ8 Πέπονϑα}] Ἔπαϑδα" 
(πᾶ ΤΟγ πᾶ οοἱ. γαροῦο 11πη-- 

«πᾶπη60 

διι80 ψΉ]ραυ 5. Δεν] χαλε- 
σι. Παράνο ἄδικα. Ὃ ϑεὸς 
οὗτος] ὁ Πλοῦτος. ᾿Αβίωτον] 
πωποβίωτον. Τὸν β,0ν] τὴν ζωήν. 

Ο. 9. Α ἴῃ οομροϑβι 5 δά-- 
Ἰθοιν15 586 086 γἱπὶ ἰιὰροὶ τοῦ 
κακοῦ, ΘΙ Π16 1Π ΠΟ] ἃ 
Οταπλπιδίϊοῖβ Θχρ]οαΐαγ : {{π- 
ἄρῃ [4οἰΐ᾽ ν6] 58ο]τι5 ΖΖοϑγολ. 
ἴθ Α, ᾿Αγεννήτων, Αμήτωρ, 

᾿Ανυμιῷον, ᾿Απρόσωπος οἷο. ᾽,4- 

,}οΐζοιν. ϑορλεδί. 1,6χ. 1], "οἵ 
Οα. αριιὰ “οπέορζαζοοπ. 1π 
Β1Ρ]. (οἸ5]1πη. ρ. 457. τὸ δὲ 
(ζαῦλον (δηλοῖ - τὸ α)» ὅταν φά- 

κα πᾷ απρόσω: ΤΟΥ κοιὲ ὠτραχη- 

λον, ἦσον τῷ κακοπρύσωπον, γκκοι- 

κοτρώχηλον" 510 ΘΠΙΠῚ .6}18 

νοῦρα βδαπὶ τοβποπᾶδ. 

2. Πανδοκεύτρια] Οπο νο- 
οαΡαἶΪο ΗΠ ΠῚ 1518 ἔπογαΐ 
“ἰγεδίορλαιοα ϑυρτα ν. 40. 
810. οἱ πανόπτης, πανύπτριο " 
αδιην 15. Δ]Ί064 11 νος μρα3η- 
τρίδος οἱ ὀρχηςρίδος, μαϑήτριαν 
οἱ ὀρχήςριαν ΟἸΓΕΥΡῚ ποι Ρ]Α- 
οοαὶ [ἀϑιιἀλοϑὶς Αἰ 1οΙδη}1 πλᾶ-- 
διβὶ}15. 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ 

᾿Αβίωτον εἶναί μοι πεποίηκε τὸν βιίον. 
γ Ὁ. ἐσὶν; που καὶ σὺ συκοζαίντρ "Οὐ 
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970 

Ἐν ταῖς γυναιξὶν ἦσθα; Γρ, μῶ Δί᾿, ἐγὼ μὲν οὐ, 
᾿Αλλ᾽ οὐ λαχοὺυσ ἔπινες ἐν τῷ γράμματι; 

᾽ 3 5 “-» δ δὲ. ἡ " ἣν 
979 Αλλ΄ οὐ λαχοὺσ ἔπινες.71 Παρ᾽ ὑπόνοιαν, αντὲ τοῦ ἐδὴ)- 

παζες. Ὅτι δὲ κατὼ γράωμεοιτα ἐκληροῖντο, ς προείρηται" 
2 ᾿ 

οὐ μὴν 

ἀλλο καὶ ἐβουλεύοντο οὗτοι τῷ πρὸ τούτου ἔτε; ἀρξάμενοι. “Φησὲ 

γὰρ ὁ Φιλόχορος, ἐπὲ ἘΝὰ να υεϑυ, κοιὶ ἡ Βουλὴ καὶ τὸ γρο με μοος 

΄ 

ν. ο7γ1. Ἦ που] ᾿Ὄντως ἄρα. 
Συκοφάντρι) ἤγουν ψεύτριαν" 
ΒΟΥΡΙ ἀερεὶ ψεύςρια. Οὔἶσϑα] 
ὑπάρχεις. Ἐγὼ μὲν οὐ] οὐχ 
ὑπῆρχον. Ὁ. 9Ὸ. 

975 ᾿Αλλ᾽ οὐ λ.7 Με- 
{γιιη Το αὶ Ὁ, 1) Ὁ. ἰδοιῖο- 
πειη, ᾿Αλλὰ λαχοῦσ᾽ ἔπινες" 
πίον νεδιι8 δἀ)θοΐαπι: ὑβρί- 
ζει: αὐτήν. 1)6 ,ϑολοζίαϑβέϊε τι-- 
Ὠ1|5., 15 ἈΠ Τα τ, οὨ} 8 οϑί, 

τάχα οὖν σὺ, Φησὲ οἷς. τπνὸ- 

ποῖ, ὯΙ 14110, ἴῃ Ἔχοπι-- 
Ρίανὶ 58πιὸο, ᾿Αλλ οὖν λαχοῦσ᾽ 
εἷο. αποὰ 58π6 πο 114 αὺ- 
Ἰιουτοῖ, ααΐμ ἴδοι ]ο δάρτο- 
βΡαΐογειι διὲ Ππαριτστη, Αἀ- 
ἀτϊίογ νὰν ἐρωτηματικῶς 

οὖν" α΄ οααϊἄοῃ ρευβαδάογο 
μι ποὴ Ροϑβϑιια ἃ ΘΟ μ] 
6538. ΤΥ ΠΑΤΥ Δίου 6 Ῥχγοϊοοίανη : 

ΠΆΠῚ 8] βδουϊθαίιν ἀλλ οὗν», 
ἱπορία {ποῦ παεο ορβεντα- 
ἴο: πνεχίομπάπι 6Π1πὶ, κέ 
οεγίθ. ἴοι δ᾽ίου 8 15ι8 
Οὐὐδηγηλδίιοὶ ποῖ ΤΘΙΟΥΥῚ 46- 
Βοῖ δὰ ΒΟΥ Ρ ΠΡ. να] σα τ 61, 
οἵ ἰλ]οπι ἴθ πιοάπηι Ἰεσι: 
ἐρωτηματικῶς οὔ Εαἰϊαπιοὶ νε- 
τὸ Πάθος ρῥυϊουθι9 δαϊπποία 

8815. αρίο τερορίδιῃ. ]οοΐϊο- 

πΘαῚ ΠΟΥ ΓΟ ΑΥῚ δα πᾶ8, ἢἢ-- 

Μ11Ὸ χἰπιι5. 810. ἰδιηθη, τιΐ 
Αἰχὶ, τοπησομάμπμ εὐ], 

------ππ-τπο- πἰπσιπασσῷ 

2. Προεέρητα)] σου ΡυΊΟΥΘ 
ΒΟ] ῖο, αιιοά ν θεν βΕπ|8. ταῖ- 
ἩΠη Θατι6. οομ θα"  μἀππ}. [{1-- 
εἶταν πῃ 18 νευθὶβ, ᾧ δὲν 
λάχωσι, ΟΟΥ̓ ϑδιμέάας Οο- 
ἀοχ, 1η- Ῥάχιοἱβ 1110 «αἰάοια, 
ἃν 1.4. ποβιὶνῖ8 ἀϊδοθάοπβ, 
δε αιιᾶθ ἰάπιοπ ποη ΠΕΡ]6- 
ΧΊ550 ἜΘ ἃ 5 ῬΓθέϊα: ξ ᾿Αλλ᾽ 
οὐ «νον γράκι ματι; ᾿Αρισοφάνης 
οντὲ τοῦ ἐδέταςζες" ((5ἰὰ γ601- 

αἀ1π, πὶ ἀἰΘΘΟΡῚρ51586. δχεζώα γο 
ψιθοίιν, Ζέϊρολ. “Προεέοζ, Ὁ, 
11. ». ὅ5. οἱ ἰἀπαπαμλ ν]-- 
ΘΆΥΟ ΡτονουΡίυμα ᾿ΣΡθπεπΡ 
Δα 14}, ἐπὲ τῶν μεεϑιυόντων) οὗ 
γὰρ ᾿Αϑηναῖον κατὸ ψροί με μια 

ἐκληροῦντο ἀπὸ τῶν, φυλῶν" 

(Ο 1550. πιλῶχοῦ} ἀο ΠαΡῚ 5’θ πο 
ἀα] οἱξ «ροκίοί. δέκα δὲ ἦσαν 
αἱ ἀρ, οἷον ἡ πρώτη τὸ ἄλ- 

ῷα εἶχε σημεεῖον., ἡ δευτέρα τὸ 

β. καὶ ἐφεξῆς μέχρε τοῦ κι 
ΟΑΡοείοί. τὸ ἄλφα, ἡ δὲ δεν- 

ἜΣ 
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’ Φ » ν᾿ 

Γρ. Σκωώπτεις᾽ ἐγὼ δὲ κατακέκνισμα; δειλάκρα. 
᾿ 

τότε πρῶτον ἐκαθέζετο" καὶ ἔτι 

ν. ογά Ἐγὼ δὲ κατακέκν. ὃ. 
“Υσὸ ἔρωτος πάσχω ἡ ἀϑλιᾶ. 

Δειλάκρα } ἄκρως ἀϑλία. Ὁ. 
Ὁ. ϑιωξα. ἴῃ Δειλάκρα γγο- 
1415 (Ὀπιῖοὶ ἸἸΟΒΕΤῚ ΨΘΡΡΙ5 
8Ὲ)}Ο1: σκώπτει παπρῶσαν τὴν 

γραῦν" δειλάκρα δὲ, ἄκρως ἐ- 

9λίχ. ϑρομίθ ᾿ηποῖ, πο 
οουΐοβ Το 1556 μδέαίλ. δὰ 
ἀἰ Ὁ. 135263..ν΄ 16." Τοῦ δὲ 
πτοιούτον δειλοῦ εὐνϑεσιν ἔχει 

καὶ ἡ πορὼ τῷ Κωμικῷ δειλά- 

κρῖ» 
παιχϑεῖσα πρός τινα ὁμιοιότητοι 

σοῦ, Φαλάπρα. ΜΝ ομίΐδιῃ οἵ- 
ἀϊπ5, 4πδι ἰαπάσθηι τη δ. δἔ τιν 
δαἀποίαἰιϊο, 46 δειλάκρᾳ ῬΟΥ 
Ἰοομ) δὰ ΘΧΘΙΏΡ]αν τῆς ᾧα- 
λώπρας [ἰοῖα, πἰπαῖαη 500 1-- 
115. 

“ ἂν Ν 
ὁ ἔσιν ὥκρως ὀειλαίοο 

᾿Ῥ πσπασσω τα, πεσε ταν τας και τοτσοςαι τσταςςς 

τέρα τὸ βῆτα εἶχε σημεῖον μέ- 
χρι τοῦ κάππα) δέκα γὼρ ῷυ- 
λὼν οὐσῶν, δέκα ἐγένοντο δικα- 

«αἰ (“4 ροϑέοί. ἐγίνοντο διπαςή- 
ρια᾿ ἀπ8πιὶ Ἰοοίίομ ει ΠῈ 641118 
ἰεεγθ βρευπμαΐῖ, οομβα]οη- 
ἀὰ5 εβϑὲ 5080]. δᾶ ν, 277.) 
ὃ οὖν λαχὼν τὸ ἄλφα πρῶτος 

(1 εϑβῖ, ἐν τῷ πρώτῳ δικαςηρίῳ 

τῷ ᾿Αλφα) ἐδίκαζε, καὶ (οἵ τα- 
οἷα 1πΐεγρομὶ “4])}ροϑδίοζέιι5) 
ἄλλοι ὅμοίως. Τάχα οὖν σὺ, 
Φησὶ, λαχοῦσα οὐκ ἐδίκαζες, 
ἀλλ᾽ ἔπινε... Εχ [5 φαμπ 
αἰ] ποθ οο] Πσαΐαν, 11π4 8η-- 
ἐϊαμίουῖβ ποΐδθ, αποά ἀἰχὶ, 
εἰ πο εποίαϊμπι ἃ ϑμωδαα 

- ΕΣ ΓΝ 

νῦν ὕρινυσιν ἀπ᾿ ἐκείνον καϑεδεῖ- 

ΒΟΠΟΙΙΟΠ ἀἰγοΥ81 ῬΑΥ 15 68- 
86 [οοΐμη, 11 πη} 8 ΠΊ0 
αΐγϑαιιθ, σ]υΐ πα }]Ὸ ἀϊβονὶ- 
Ὡ]Π6 8εα)αποία, οσοπίϊαγαπξ 
“ολ. ἤἥειιγα. ἀθ Ατομοηῖ. {Π], 
10. οἵ 5. “Ῥείέ. διὰ 1,1,.. ΑΑ. 
Ρ- 196. φὰο ἔδοΐμμη οβί, τιξ 
Ἰὼ Εὐγόγεῖα ἹΠΟΙΔοσιπῖ, 5οα 
ΡΪαμε σοι γαυτμπι, ἄἀπμ Βὶσ 
ἀς ϑεμαίοσιθιιβ οπαποία, ἐδ 
Ταάίοιθ5. 1116 ἱπιεγργείδίασ. 
Αἰ ποη ροΐδβὶ ἀπ ιΑΥῚ, 
τποᾶο 4115 δηϊμηπαι δἀΐεηάε- 
τιῖ, 41π 801ππ| Παίοσι 
οτάϊηοπι ρῥαΐι8, δἰϊοσπῖη οοη- 
56βϑι5 Τπαϊουπι ἰδηραῖ. (Ὁ6- 
ἴεστιι αἀποά ΖΡ είζέιεδ ΥΘΒΟΥΙ- 
Ὀ Ἰθοῖ κατοὸ τὲ γράμμα ῬΤῸ 
καὶ τὸ γράμμα, οἵ ἐν τῷ γράκε- 
μάτε Ργὸ γραμματείῳ, 78}1- 
ἀπάτιπι δηΐθ “ειγδῖμβ ΟῚ 

ΔΙ π΄ 1ρ515 ιϑολοϊίαδίας 
ψ ΡΡ5 δα μὲ θπιῖ: ψ γΠὶ Π6π-- 
ἴεν δηϊπιδάνουλ νοθ, καὶ 
ἐβουλεύοντο οὗτοι, ᾿ἰοσεπάππι 
6586 οὕτως" ΤΠ κατο τὸ 
γράμμα, Ψ6], 581 4π|8 Βοὺ 
ἴουθ, π|6 πο 1ηγιῖο, 1Πη8- 
1Ὲ, κατὸ γράμματα" ἀποπι- 
δἀιποάππι ἀϊὰ ἀπε {ππάϊοα5 
βογίθ ἀποῖ, ἱπάπ 8π8 4118- 
4116 {θα ΠΑ ]1ἃ πα] {11 σοη88πε- 
ψεγᾶπὶ. ῬῬγδαείογσεα: εέξέειεβ 
ἐπὶ Γλαυκίσπον 564 αοπ θα 
αἀηδοίεπάπιῃ σαπϑβιῖῖ, βαΐτα- 
δαηΐε Αδέεγο: δδὸ ἤ7ειιγ δὲ 
γταϊϊοποιῃ δάρσορο, 48ὶ },8- 
{πὸ ἀςεαϊΐ: Ζηφιιέ οπῖπι ἢΡλ:--: 

ἐοολΐογες στῶ Οσίαμοῖρρο. Ἔ 

“Ὁ 



ΛΌΤΤΟΣ. 

σϑιι ἐν τῷ ρηκηβ ᾧ ὧν "λάχωσι. 
᾿Αϑηναῖοι γὰρ ὠπὸ τῶν Φυλῶν ἐποέουν τοὺς ἃι- ἐςὴν ἑρμηνεῦσαι" 

καφεὶς κατὰ τὸ γράμματα, 
« 

οἷον ἡ 
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Τοῦτο δὲ ἀφ᾽. ἑτέρου 

«πρώτη τὸ α ἔσχε σημιεῖον, 

χκαὶ καὶ δευτέρα τὸ β, καὶ αἱ ἄλλαι δικοέως ἕως τοῦ κ. δέκα γὼρ 

ϑεπαίμβ οἷο. δο]δηΐ ΘΠ1Π1 
Οτδηιπιαῖϊοὶ ΠῸπ Τᾶγο, 4πο- 
πίδπι ῬΗΙΟΟΒ σι. Β ϑἴου δ πὶ 
διατὶ Αἰἰτοᾶπὶ 56 οι Π τι ΠῚ 811-- 
πὸ8 Ποριπι αἰαῖ Αγομοη- 
ἄππι αἀἰσεβϑεγαΐ, ἐπὶ Γλοωυκέπ- 
πον, ἐπὶ Καλλίου νΕΥΌῚ σγ8- 
ἔα, ἰδηαιιδηὶ ἰθιη ρου 5 1η61- 
δεῖ ἀο {{ἀἠῚ Δ ῬΌΠΟΥΘ, 50} 
0, 165 6}1|5 ἰδβδί πὸ ο0Π-- 
{ιν πγαΐα ΤΟΡΟΥΙΓῚ απεαΐ, Κ}ε- 
γαιπι Ἰάοτη ἤει δίς απαπάο 
ἰβίμπαθο, τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑτέρου 
ἐσὶν ἑρμηνεῦσαι, 55 Τ,αἴϊπα 
γεϑάιαις, διαί ἀπέοην αὖ α- 
ἐΐο ρμοίεδέ οαρίϊοαγῖ, πὰ νο- 
Ἰπογὶῖ, ρΥΟσβιι8 ἸΘΠΟΙῸ : 56}}- 
515 Οδὲ δῖπο ἀπριο: Ζίλι5 ατ-- 
ἐεηι, ἕπινες ἐν τῷ γράμ μιατε, 
ἐπέεγρτεέαη εξ ταξέονοπν αἰξιιι-- 
εἶο ἄμοονα ἰζοοέ: δ} ἰιος ἃ- 
πιπᾶ, 4πδμι δαἀϑατηαιίτπι {π-- 
ἘΠῸ ϑοξο! ον) οΟἸ]δΘοίοΥ 5; 
4] οογίθ ὁρρουίπηῖι5 [10 50-- 
Ἰεπθ {Ππὼ ἀλλως Ἰη ον] 6 018- 
δεῖ, αυδιη ᾿πορίδιη ἸΔΟΙ ΠΙΆΜΗ : 
τιᾶπι πη ηϊ ο5δῖο ΡΥ Οα] 56 πϑῖι- 
{ἰᾳαδὰ δὐβοομίτιπι 6850. νο- 
ἰογῖβΒ ϑολοϊαδίαθ πυθμΐοπι, 
411 τϑοῖθ Οομσαπι 1Π|6]}161 
γῸ]} οχ 1ἴ5, ἅπᾶθ ἄς {πᾶ41- 
ΟΠ] δου 1 0π6 δαρτα {που δηΐ 

ἀ  ὙΣ 27. ῬΤΑΘΟΙΟΙΙ, 68 
πὰπο 501πΠηΔῚ οχ ΡΒ] ΟΟΠΟΥΟ 
Ῥυϊουῖθιι8. «ἀάἀ1Ὁ πονᾶπὶ οἢ- 
βογναϊϊομοπι : 1ὼ πᾶ αἰοά 
Ἰοσίμι5 τῷ πρὸ τούτου ἔτει, 
ποὰ οδὲ πο] 8 πιοΠ] ΠῚ], 
τθο ἰδηιογο ργδαίογοιι 1: 
ἀοθοῖ ἐπα μπαυὰ Αἰ δο- 

ΟἸΡΙ, 48 πὶ 5] ΒΟΥ ΠΡ πὶ [ο- 
Τοῖ, τῷ πρὸ τοῦ Πλούτου ἔτει, 
ἡὐδὰ Ἰρβαμα ἤογ 556 ΠΟῚ ἀε- 
οὐἴἴ, 4π| γτϑροποπάπ Ρο-- 
{ἴπ|5 ὀχ βιϊπιεῖ,, νεῖ, πρὸ τῆς 
τοῦ Πλούτου καϑέσεως " 8ΠΠῸ 
διΐθ, απαπὶ Ρ]αἰὰ5 ἴῃ 506- 
πᾶπι {πεγαΐ ἀαϊτι5.; 5ιοαΐ ἴα 
50}}0]. δὰ Τιγβιβίσ. ν. τοοῦ. 
πρὸ ἐτῶν τεσσάρων τῆς καϑέ- 

σεως τούτου τοῦ δρώμματὸς" ὨΔ81Π 

ἀορταναίθ, αι Αἰτεϑζογεην 
Γασι!, οἀϊίαν καταϑέσεως. Α 
ΠΟΡῚ5 ποι ἀϊδογοραΐ 3. 266- 
ἐϊ. Μ|15.611. 1, 11. άπ ρΡοϑῖ 
ΟἸαποϊρΡαπι ΑΒΘ Πῖ5. 5. ΠηΠ10 
χηαριβίσαίαα {πποίτιβ οϑὲ 1)10- 
ἀϊρὸν 4πὸ δγοϊιοηΐο [ἀρ] 
Ῥυϊπὶ ῬΙαΐ {π10 ΘΟΠΊΠ118588 : 
μος Ραογβροοῖο 5ἰδί πὶ οοηβ6- 
«αϊταγ, βομ θη 6586. πηῖπ5 
Οταμηπιαῖϊοὶ, 4π| ΡΥΙΠΊΙΠΙ 
Ῥ]αΐπι δαὉ 00 1}18 μαρατί. 
Π|8 ΩΣ Ἔν τῷ γράμ μίᾶτε 
οὖν εἶπεν, ΣΝ ῥητό- 
ὈΡΩΜΕΟΝΝ οἰνῆλϑοεν, οἱ ἀπορία 

βαπί, πἰμη]ᾳπο δᾶ 1Ππ|δέγᾶπ- 
ἄση Ἅ4»ϊ5δἐορδαποην οομῖδ- 
γπηΐ, εἰ δ᾽ϊοπο Ἰἰοοο 1Π11185-- 
94: δᾶ 1ηΠπι|ᾶ8ΠΔ 5646], 51. 
4|ᾶπὶ πιεγοηΐπι, ἀοίγιαι ἀε- 
Ῥυογαηΐ, αὐαμἀοαύϊάθηι ᾽116 
1ηρογίμη6 αἀἰν !]} απΐ, 'π86 ο0- 
Ῥυϊαΐα ϑιωζάαϑ ᾽ν ποσαῖ. Ῥχὸ- 
Ῥὸ ἔπι ἰδία νεγρα, πρὸς τὸ 
τῶν γυναικὼν φῦλον, παν 4ο- 
οΟγἃ ΒΡθοὶθ νἰϊτ πὶ οσου [878 
γὐμ] νἱἀοηΐαν; ποῖ ααϊΐπὶ τος 
ΟΥ1551Π16 Ροβοῖμπι ΒΌΡΡΑΥΙ τὸ 

τῶν γυναικῶν, νΕ] τὸ γυναικεῖον 

ὡς 
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Χρ. Οὔκουν ἐρεῖς ανύσασα τὸν κν,σμὸν τίνο ; 

ΔΕΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

978 
3) 

Γρ. ᾿Ακουέ νυν᾽ ἣν δή μοι τὶ μειροίκιον φίλον, 
Πενιχοὸν μὲν, ἄλλως δ᾽ εὐπρόσωπον, καὶ καλὸν, 

οὐσῶν ζυλῶν, δέτα ἐγράφοντο δικασα" 
τὸς ἐδίκαςε ᾽ 

στ εν. ὡς ἐπὲ τῶν ῥητόρων" 

γει οὖν ὅτε. ἄρα ὅ κλῆρός σου οὐ-ς ἀνῆλϑεν, 

καὶ ὁ οἱ ἄλλοι διιοίως. 

ὃ οὖν λοχὼν τὸ αὶ ᾿πρῶς- 

Λλλως. ἐκληροῦν- 

50 γοὸρ πρὸς τὸ γράμμα κοιὶ οὕτως ἐδιόφαςον. τάχα οὖν σὺ, (φησὶν 

975 Οὔκουν] Οοπεορίγαμπί 
ἙἘΔα. «αἴρεις ΠΟ πὶ π᾿ δο- 
οοηίπ Ππ) 5. ραν οαϊα 4185- 
ΒΙ66γθ. βο]ειππμο 68: 80.858 
Ο. Τ᾽ Ὁ. Οὐκοῦν ἐρεῖς} λέγεις" 
χ]αῖο: ἡ σορλοοί. Ἄμεῖν. ψι 970, 
Οὔκουν ἐρεῖς ποτ, εἶτ ἀπαλ- 
λαχϑεὶς ἀπει: ᾿Ανύσασα]} τεὲ- 
λειώσασαι. Κνιεσμεὸν τίνα] κα- 

᾿ 
τακεκνεσοίές 

ν. 970 ᾿Ακουέ νυν ἣν δὴ 

μοι οἷς.] Δὴ ραυτουΐδαι πδπά 
ἢ10115 ἀρίο ΡΟΠΪ, ν6] ᾿ποχον- 
ΟἸΤΑΙΙΟΥ 4|14}18 δηϊπηδανονεδί, 
ΤΠ πο δοῦρα! τη. οχῖπΐ Ο. 
10) Ὁ. ρυβοίούομβ.: [Ἄκουε νῦν" 
᾽ν ἣν μοι τὲ μα. ϑουιθοπάμμι 

ἰσίίαν: ᾿Ακουέ νυν γ᾽". ἥν μιοΐ 
τὸ μι. αὸ Ρᾶοίο 518} οἄνος- 

ἀπν, πὸ βοπίοῃϊαθ πονδὸ 
ῬΟΙΠΟΙΡ . ἤν οαπὶ Ργδθοο- 
αἰομὶ αι 1 ππΠππΠΔ 0646} 
οοδ]οθοαῦ: οὐἵπιπι ν]ἀοίπν 1]- 
14 δὴ Χ 1π] ΡΥ δἰαίΐοπο τοῦ 
ψυν. ππθ ΡΘΙ ΟΥΤΟΤ Δ 1 
ΖΡ 8.1 8ὶ νΟΥϑῖι 1 Π] γα; να, 
δὰ ν. ο05. Αἰπιδέογιιβ. διϊοθὩΣ 
ασπι. οχ δι πηγαί, τ οχΣ 
ΒΟΙΙΡΙ8. ο]υ8 δάποίδι!ο!!θι}5 
ἀη|6 }}Π|5ὺ,. πιοῖγο δὴ γοάππ- 
ἄδιι5 οἴποογθ, ρ΄απθ ἀθ] εν; 
δῸ 1118 ΓΟ, απ τ5, 4ποὰ 
5 ]αῖαθ ραν ϊο]αθ Ἰοοΐογθπὶ 

ΠῸ]]15 ΔαΠμηοποαΐῖ: ΒΟΥ] ρ5155οξ 
5 Π ο Ἄκουε νῦν" ἤτιηο, {πη} Γ6-- 
{ἰποὶ ᾿Ακουνέ νυν, 1 16 ΥἹ 16- 
δοὴλ ᾿ηργπάοηβ οἰ οημἀϊ  : γυν, 
ΘΠ] πῈ ΘΙ 1οτι δεαποηΐο νο- 
ΟὟΪΙ ΘΟΥΤΙρΡΙΐ ΠΡ, τι ἀοουϊξ 
ποϑίοῦ 5080]. δά νυ. 414. οἵ 
Ζλγὶρἑαϊδ δὰ Τ|6οο. ν. οὐδ. 
Νὺν] λοιπόν. Φ΄λον) ἡγαπημιέ- 

νον. Ὁ 1᾽Ο. 
ὡς ΟΣ Πενιχ ρὸν} Πτωχόν. 

γάρ, ραῖον.ς Χρηςον]} 

ἀγαϑόν. Τοῦ] τίνος. Δεηϑείην 
ἐγὼ εἰς χρειίς ἤλϑον χρήζων 
ἐγώ, Κοσιμέως) εὐτώκτως. Κα- 
λῶς] ἤγουν πρεπόντως. Ο. Ὁ Ὁ. 
ϑουιρδὶ εὐπρύσωπον, ΠΠΟΉΪΔΗΙ 
11 νοοάρα]ο σοηρσγιχί 1πίογ-- 
Ῥγθία!ο: 1η ἸΡ80 ἰδιηοπ (ο- 
ΤΟΙ ΨΟΥ͂ΒΤΙ ΠΟΘΙ 10511|5 ΟΧ 8 Τ8-- 
ἴηι, ἄλλως δὲ καὶ πρόσωπον 
καὶ καλόν. ϑιιβριοσ Θί αν 4]}1- 
41158.,.. οί οΥ 15. 6586. σ]} 5 Δ1ηι 
Ἰοοι 18. ψ οϑ σι, ἄλλως κ᾽ 
εὐπρόσωπον 9 καὶ καλὸν, ὨΪ81 

1 ᾶο 5βἰνποίπγα δὲ ῥΆ6Π6 
ΠΟΟΟϑϑάσ τη ἔογοΐ. 

φῦλον, ΔὉ 1ρ515 οἴϊαπὶ ΟΥ̓δη7- 
Πα 1015; πἰ ἃ} ζηρίαπο «ἃ 
«“])εηιοοέλεγι. περὶ Παραπρ. Ῥ. 
ὅθι. ὄντος δὲ ὠσϑενοῦς φύσει τοῦ 

Ἔν τῷ γρώμ ματι οὖν εἷ- 
οἱ γοὸρ λαχόντες μιόνον ῥητορεύουσι" λέ- 
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ὄχι [ΝΑ 4 ᾿ 

Καὶ χιρήξον εἰ γαϑ του δεηϑ εἰην ἔγω, 
“Απαντ᾽ ἐποίςε; κοσμίως μοι. καὶ κάλως. 

᾿ Ι] ἊΨ; «ς 

Ἔγω δ᾽ ἐκείνω πάντω ταὺϑ' ὑπηρέτουν. , 980 

5 Δ ᾿] ᾿ - -»Ὁ 

λαχοῦσα οὐκ ἐδήκαζες, ἔτινες δὲ, παίζων πρὸς τὸ τῶν, γυναίκων 
-" -Ὁ “ " . , 

φῦλον" ἐρωτηματικῶς οὖν. ἐπειδὴ δὲ καὶ γέροντές εἶσιν οἵ δικοί- 
᾿ ν “- , δ ᾿ ω ΛΑ λ 2 γι π}Ὲ  -- 5 - 

ζοντες, διο εἶπ πρὸς τὴν γραυν» οὐ λαχουῦ ἕπινες ἕν Τῷ 

γράμματι. 

975 Τὸν κνισμοὸν τένα;}) ᾿Αντὴ τοῦ κατοικνισμιόν. ἐπίτηδες δὲ 

ν. ο80 Πάντα ταῦϑ' ὑπηρέ- 

τϑυν] Τιαησιιοὶ τοῦτο, Π1}1}- 
4π νἱάοίαῦ δὰ )ινδπάδπ 
οΟΥαἰἸοΠῸπὶ οσομπάποῦτο: πᾶπι 
ΟΥ̓ Ρ116 νἱχ οϑῖ, 400 ἰαπιθη 
5010 οοἷογα ταῦτα ἀείομαιϊ 
Ῥοββδοῖ, αὖ 1 μαο ἀϊοΐουτιμι 
5Έυ 6 ἐπγρίοι! ἀπά απ 11- 
ἄδοῦσο βοβία σοϊαϊα ἀεπηοη- 
δίχα. Αοαποὸ σοϊαηήτι5 εχ 
1θ1ι νϑύϑβιιβ, οἱ βϑῃηΐοηΐα, ΠῚ 
ἔΆΠ1ΟΥ, μδιιά ρϑιῖο σοιοῖη- 
ἬΪΟΥ,, 81 σθροπᾶβ, Ἐγὼ δ᾽ ἐ- 
κείνῳ πάντα γ᾽ ὠνϑυπηρέτουν. 
Ῥγοχίπιῖὶδ ἅπαντ ἐποίδε μοὶ 
αρ(Ἰ851πι|ὸ γεβροπάᾶοι ἀνϑυπη- 
ρετεῖν, τίοθβ Ῥγὺ Βεμοίδοί!β 
γοαίάογο, γεροηάονθ. “γδέοέ. 
ἘΜΔμ. Νίοομ. Υ'. ρΡ. 80. ν. 4. 
ἐνθυπηρετῆσαέ γοὸρ δεῖ τῷ χα- 
οισαμοένῳ,, καὶ πάλιν αὐτὸν ἀρ- 

ξαι χαρισώμενον. ἘΚ. Ῥ. 100. 
ν- 15. πολλοῖς γὰρ ἀνθυπηρε- 
τεῖν ἐπίπονον. [ἄάθη1 οβὶ; ἀνϑυ- 
πουργῆσωι κώριν, τιῦ ἴπ 110 
ϑορλοοίϊδ εχ [ἀθπ16 Οὐ]0}}1-- 
ἄππι νοῦϑὰ ἀρπὰ διεξά. Ἢ 
φὴς ὑπορινὺς ἀνθυπουργῆσαι χώ- 
ριν; 41 51η6 ἀἜΡΙ1ο Νίθαοαθ 
ἔπι Ορουᾶπὶ [Δ50η1 ΡΥΟΙΪἴ-- 
θη 115, 5εἀ 50 δὰ σοῃάπο- 
16, τιῖ 1ρΡ56 σταίη ὕΧΓῸ θ6- 
ποΐδοίις χοϊογγοῖ, βιθίατθθ νὲ- 

οἰβϑίη πονὰθ παρίαο ΤΥ 1118 
νἀοατοί. ᾿Αντευποιεῖν 1πἴτᾶ Γ΄, 

1τοὅο. 

γυναικείου φύλου" 504 ἀπο «τυἀ 
«αϊἀά αι, πὸ ἀἰϊοίαμαι ΟΟΠη1-- 
οἱ [αοοίτιπι Εἰ 4Ὸ141ὰ85. ΘΧρ]4- 
ποίαν, Ἰἰοοπ5 ἐϊασιτοῖ, Ποσ, 
μΪ ἤάΠοῦ, ΟΠ ΠΟ Ι πατι5., 51 
γοϊησὶ ραϊίαν 8, παίζων πρὸς 
τὸ τῶν γυναικῶν Φίλοινον" ΠθΠΟ 
ΒΟΥΊΡΘΠΟΙ ΠΙΟΧΟΠῚ 111 1Π16}1-- 
Ὀγδηΐβ δυΐπιο χοροί, οἱ φέ- 
λοινον 4πᾶῖπ Ῥτομπὰ νὰ 1η1- 
σγάγο Ῥοΐμου 1η λον. 518. 
πὶ ἀπ πη γευίθϑβ : οομ]θοῖτι-- 
γδθ ποβίγαρ βόρυν δα ἀ1|, αποά 
ποίαϊαν δ Τι,γϑιϑίν. ν, 4067. 
ἔταιξε διὸὺ τὸ Φίέλοινον" ποὺ 
χαΥο πιοποπὲ νοίοσοϑ, «ρέδίο- 

,λαπὲ Ἰοσογαι ἔμπι1556. πιαΐο-- 
γθὰ ΟΡ] θοΐδηι πηι }Π10Γ1Ρ0 115, 
πηαχίπιθ ν οί} 15, δργξοϑιία- 
ἴδηι; ἱπδρίοο πιοάο δ "]}ΐ, 
ν. γ)ὅ.. δ 1 γϊϑῖνο ν.. 107ι 
Μίοχ τὺ Ἰοστιιῆ ἐποαίον ἐπει- 
δὴ, γοοία» 5ΕὙ}1 ΠΟΥ πᾶ ροβοϊΐ 
διὰ, τοῦτο" πη διὸ τοι ΠοΥῸ 
Π18}15, ἐπειδὴ τααϊδπατιη {ιι-- 
ΟΥΪΕ τη ἔπειτα. 

4 Οἱ ἄλλοι] Ατιδίογο 4ο- 
Βεΐασ: πᾶπι φυΐοχοβ Εαά, 

΄ 
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Χρ. Τί δ᾽ ἣν, ὅδ, τι σὸυ μάλις᾽ ἐδεῖϑ᾽ ἑκάςφοτε; 

Γρ. Οὐ πολλαά᾽ καὶ γοὶρ ἐκνομίως μ᾽ ἡσχύνετο" 
᾿Αλλ᾽ ὠργυρίου δρωχμοὶς ὧν ἤτησ᾽ εἴκοσιν, Σ᾿ 

ΔΝ ΚΠ Δ. Ε 5 ᾿ δὲ Ἃ 3 « 7 δ Εἰς ἱμοτιὸν γ᾽. ὄὀκτω ὁ ὧν εἰς ὑποδήματα 
ἃ 

[ων ᾿ ἣ [ο 

καπρωυσον σπωπτειε τὴν γρώυν. 
" ; « 
Αλλως. κνιεσμος ἐσε. κυρίως ἡ 

τι νς ᾿ 2 β ᾿ " ᾿ Ἴ υ9 ΨἊ , 
0 τὴν μμεξιν χει και πυρῶωσέεξς- ἐγταυ σα οὖν καταπκεκνεσ κεν 

5 . [ω ἘΝ Ἂν , 
τε του, υπ ἐρώτος πασζω:. 

ν. 981 Ὅ, τ: Ὅτε ὉΠ11Π68 
ἘΔα. διΐθ ογέϊμηι, ΠΠ6Π1 
οαπὶ Αημδέογο βοααοσ, Ὅτι 
διότι. ἜἘδὲ19] ἔχρηζξε. Ἕκα- 
φΦΌτε]} πάντοτε. Ο. )Ὸ. 

ν. ο82 Οὐ πολλὼ] Ὕπηρέ- 

τοῦν αὐτῷ. Ἐκνομιίως] ὕπερ- 
Φυῶς, ἐπέκεινα νόμου. Ἤπετησ 

ἐζήτησεν ἐμέ. Ο(. 100, Τα ρυ1- 
ἍΔΟ Ἠ1Π1] ογαΐ, ΟΌΥ δὲ βδιρ- 
Ῥ]θηάδιη ον αἰϊοηθ μι ΡΥΟΧΊΙΟ 
Ῥτεδθοθάοπίοηι ΨΘΓΒΗΏ ἰγ8η5- 

Β1Πνεῖ: ᾧηγτεῖν ὕγῸ ροίεγθ αἴ 
ΨΆΥ5. Δ 6418 ΟΥδθοὶβ, 510 
ΤΘΟΘη ΙΟΥ 8 {πα πθη 1551- 

τππι; νἱα. δα ν. 991. 140 
ζμγτάρης, οἵ, ηποά 2) Οαη- 
Φίμβ δὐἀποίανι!, ζγιώρης, ἐ- 
ποαΐτης, πιριείζοιεσ. ἔπιο (ο- 
φεοὶ νεγόπ ΡΥΟίαΠ: ϑμζε. 

1 ᾿Εκνομέως. δ γποί. Ρ. 347. 
Ἰπηοποῖ, ἐξαίσιον, ππ πη γηὲ- 

στ 519 6 Π αἱ, ΟἸΟῚ ἀντὶ τοῦ 
ὑπὲρ τὸ καϑῆκον, ὥσπερ τὸ ἐκ- 

νοκκίως ᾿Αρισοφάνει 
ἀντὶ τοῦ μεγάλως" οπηάειῃ νὶ- 
ἀ6.}π ἰδία νοῦ ἢ. 525. Ἢ 
ἐξ πρόϑεσις, οΡδευνληίς Ζ|μ- 
δέαίδίο δὰ 1]. Ἑ. ᾿. δὅ2. οὐ 

" - 
παρᾶ τῷ 

᾿ Α 3 

μόνον τὴν ἔξω δηλοῖ σχέσιν, ἀλ- 
" «“ 

λὰ καὶ ὑψωμαώ πολλάκις σημαί- 
᾿ ε Φο τα δρῶ, δ , νει" ὡς καὶ ἐν τῷ ἐξωγκωϑη, 

-Ὁ Ὶ ΄ 

καὶ ἐν τῷ, ἐκνομιέως ἡσχύνετο. 

ν. 984 Εἰς ἑμάτιόν γ] Ραγ- 
ἔοι ] Δ γε Ο. 1) Ὁ. Ἱρπογαῖ: 
τπἰγιιπὶ γοοί8, ΙΧ ἀἸβοοῦ- 
πο. 81 οὔμλ νυ]ραὶ8 τ ὶἱπ 
1105, 56ηΐθ 118 ὈΔ.]Π 106. ο8ζ 
ΒιΒρΡοηομημά8 1 εὔκοσιν, 4λ8-- 
81 αἰοαὶ: “ΠΖαϊρεῖ δαηθ πιιέέα : 
δἐεγεῖην δι ΡΥ Τηοαζμηην 216. 78: 
νογοῥαΐξιι: ὀγαΐξ ἐαηιεν, πιῖξ 

απροιέξ αγαοληιαϑ ροίογιοέ τἤ-- 
φίηίδ; δὲ ας φιιδάφην τ ραΐ-- 
ἐΐπεπυ: μην οἔέάην οοίο αἰΐα8 
ἐπ οαἰοεοα: ἴῃ 4πῖθτι5 δϑὶ [-- 
τοπάπηι ῶ33ος ἀμ] Δ ὈΙ ἰοΥ ἐστ 
ῬΥΪΗΪ. 811 δουρὶ! ΠΟΣῚ γᾶ- 
ἀπο 6} ΒΘΠΠΔΥ 18, ΘΟὨ ΠΠΠ81- 
ατι5. δϑὲ τη ἰγδοῖπῃ πἰογατθ 
ψΟΥΒ5: ϑοα “εογὶ ροίεγαΐξ, κτιέ 
αγρεπίξ ὠγαοδηναδ αὶ πιὸ χΖα-- 
ϑαγοέ τῖρέμέδ ὧν μαΐζίχιεητ, 
οΟοίο τίχζο αὐΐαβ ἐν οαίοσοοϑ: 

αὰθ ΒΡ] 1] οἴ αἀπαάδηὶ 
ΠΑΥΤΆΠΙ ργδεβίδηϊ, Νοη ἀθ-- 

51 Π|110 δοηϊθηΐίαο ἀἸ ΒΟΥ Π101 
οὐἶΐαν εχ δθ)πποία ραν ίοα]α 



ΠΛΟΥΤΌΣ, 

ἃ; Αἱ ἘΔΉΠΡΊ. ΓΡῪΥ 
Καὶ ταῖς ἀδελφαῖς ὠγοραάσαι χιτώνιον 

3453 

985 
Δ Ὁ 

Ἐκέλευσεν ὧν, τῇ μητρί τε ϑοιματίδιον, 

Πυρῶν τ᾽ ὧν ἐδεήθη μεδίμνων τεττάρων. 

- ΄ 

9852 ᾿Ἐκνομέως.ἢ ᾿Λντὲ τοῦ, 5. ὑπερφυὼς, ὑπερβαλλόντως, 
΄ , ς ᾿ 

μεγάλως" κυρίως δὲ τὸ ὑπὲρ τὸ νενομεισμεένον. 

ν. οδϑδ. ἀπο 18 ΒΟΥ ρ΄ Πι 
σ. 10. οχ]ηθοι: ᾿Ἐκέλευσε δ᾽ 
ἂν τῇ μητρὶ ϑοιματίδιον" Ῥγδθ- 

ἴεγϑα ποίδιη ΤΟΥ ΡΠ ΟἾ ΤΟ. 185 
Ῥοϑί χιτώνιον, Ροϑί ὑποδήμα- 

τὰ γιὰ} 18} ΡΟΠΙ: 64πὸ 4πἰ- 
ἄδθηι ρϑοῖο τι ἴτοὸς νοῦϑι γτ6- 
Ῥεῖ ἀοροῖ ἀγοράσαι δὰ ἐκέ- 
λευσε δ᾽ ἂν, δῖ. ργοχίιηο ΡΥ1ο- 
ΥΤ6 Ρομάθθιὲ ἀρ ἡτήσε. Οἰδηι- 
νῖβ αὐίθ νἱάθσὶ ροβϑδεΐ, δῸ 
ἀθ ἱπιάπδίγια αιιδαϑιία ἐ8}15 
σΟἸ]οοδίΟ, τιὶ 1ηΐογοῖδα ῬῈΓ 
Ῥγονοβ8 ὐίϊοι]ο8. οταϊϊομο 1ὰ-- 
οἴη ΔΠτι5 οτριδο, 4π|86 ρᾶ- 
ΤῸΠΙ οΥατπἐ Ποποϑία, ΠΟΥ 11 Π1-- 
απ δηϊπῖ ἀείοσεθαηΐ, εὃχ- 
ῬΓΟΠΙΘΠ 185 ΡΥΔΟΡΙΠσογεῖ, π|ᾶ-- 
δὶ5. ἴδιηθη δα μι] οαἴδηι 16-- 
οἴ π θη ρτοροηάσο. Αἀάδηι 
Ἰπίθυ)θοίαβ 8 νϑυβιίθιι5 δχ τ 
ῬΙΙοδίομθ5. Ὁ. 1) Ὁ. Εἐς ἐμ. 

͵ ΚῚ ε » ΄ 

χάριν. Εἰς ὑπ. ἤγουν χάριν 
᾿Ὶ ω] . 

ἀγορῶς" αἀπρὰ εοβὲ, εμηιοπεὲ 
οατδα; ΥὙϑοθη ΟΣ θὰ8 ΘΗ] 

Οὐδθοὶβ ἀγοροὶ, Εἴ ΘΟΥΤΈΡΕΙ5 
ἀγοράδα ὈΓῸ ὠνῇ πιϑιιτραίῃτν. 
᾿Ἐκέλευσε]) εἶπεν ἐμέ" ῬΥΠΠ ΠῚ 
οὐῖπαραν ἱπιουρυθίαἐ ΟΠ 6 ΠῚ 
δ), ἧἰππὸ ΠΕβοΪο {πὸ οδϑιι 
ἀεϊαίαπι, αὐ νουϑ δηΐθοθ- 
ἀδηΐοπ ρου ποσα: καὶ εἶπεν 
ἐμὲ ἀγοράσαι" ἀεὶπάθο. νἱαὶ, 

5815 οοπιηιοᾶο Ἰοοτπι, “ποηὶ 
ἰοηδὶ, ἱπΠ 71 ῬόΌθ85806. Θοιματέ- 
διον} μικρὸν εἱμάτιον. Πνρὼν] 
σίτου. ἜἘλεη3η) εἰς χρείας ἢλ- 

ϑὲν. Μεδίανων] μοδίων. 2705 
αἶπι5 οἱ πιϑαϊχητι5 αὐϊα 41- 
βδἰθηΐ, σοι ρογίτπ) δϑδί. : Π181-- 
Το 1 118. μεέδιμινον ΟΥ̓ΆΘΟΙ Ρο- 
ΒίθυΟσο5 μόδιον εχρομαπηΐ: 
Περγολ. ἴθ Μεδιμιναῖον, 0-- 
δολπορι, περὶ Σχεδ, Ρ. δή, 
Οὐος. πο ϊοὸ8 ἴθ. ΑἸ] ΡΑ]}18 
Ὠἰβίουα, δαθτ πὶ ΡΓγδοίῖο 
Οδππδηβὶ οϑϑβογιπη τη] ϊ{π-- 
ἀπο. ΔΠΠΌΪΟΓ ΠΟ ΠΒΠΓΤΆ 
ΔΟΒί 8118, 1, Αἰ1πΠὶ νοοσδηΐ, 
111 Οὐσταθοιβ μεέδεμενοε 5βαηΐ, 6; 
πολ .}}}185. αὐάε ᾿Ατρρκοῖ 
ἈΑσοαγδίου λα. ἴῃ ΚΝ. Μέ- 
διμινος οὖν μοοδίων ς΄. Οοεν. πὶ 
Οοπιποπέ. απ5. ἀρια (γῆ. 
“ργοπέοπεηι: πιϑείμγυνΐηυ 1. 

καὶ ἄλλαι δμοίως" τοϑίϊταῖδε 
Ἰοοί]οη] ΘΟΠΒΘΠΝ  . “ροδέοζεεδ. 

5. Ὕπερφυως) Οπιῖ880 Ποο 
δΔάνουθϊο ϑϑωξάαβ: ἀντὶ τοῦ με- 
γάλως, ὑπερβαλλόντως εἴο. ρο- 

β᾽ 546 Ο(οηιοὶ νου Ὁ15 δἀαϊ: 
λέγεται δὲ καὶ ἐκνόμως. 
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ΕἸ Α Ἀ - -»οὉὋ ᾿ 

Χρ. Ου πολλώ τοίνυν. μῶ σὸν ᾿Απσόλλω, ταυτα 2) 6" 

ἈΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΕΥ̓] ἢ 3 ᾿ Ὧι Υ 

Εὔρηκας᾽ ὠλλώὼ δῆλον, ὅτι σ᾽ ἠσχύνετο. ᾿ 
Ὁ » Ἕ 

Γρ. Καὶ ταυτῷ τοίνυν οὐχ, ἕνεκεν μισητίας 
Ἄν 3...3.) 2 Ν ω 

Αἰτεῖν μ' εῷωσκεν, ἀλλω Φιλίας οὕνεκα, 
φ ΡΣ ΥΘΗ͂Σ Ὁ ΄ ἊΨ ἌΣ ἡ 

ἵνα. τούμον ἱμάτιον ᾧορων. μεμνήτο μου. 

5 ᾿ 

090 Οὐχ ἕνεκεν μοισητίας.] Πορνείας, 6. οἱονεὶ μισγητέες, 

μι λιτι5. τερμέτιγν, τὰ οϑέ, γῖο- 
αὐπΐην ΧΤΝΠ. με. Τγ0, 

Ψιά, 0. ..1. δοοίμεην αὖ Οὐ πη. 
“Νεροί. Αἰὐϊο. ο. 11. δ. 6. 

ν. 9ο88 Οὐ πολλοὶ] Ἑρωνεκὸς 

οἱ λύγος. "Πισχύνετο) ἐδεῖτο. Ὁ. 
Ὁ Ὁ. βοῦν ἀορπογαὶ ἡἠθεῖτο" 
Ζἤοεγολ. Αἐδοῦ μοι, αὐσχύνομιφ:ε. 
Ἐράεπι 1 ργο ν1056 ἀπόλ- 
λον, εἰ Ἰπποίιη. δηλονότι. 

γ. οῦο Μισητέως } Αἰμϑβέοθ- 
γε5 μισγητίας ΥΟροβπεγαῖ, {τ} 
Ῥταναθ Νῖ85. σοῖο! ἸΠΟΥΟΠΣ 
ἡποαυίτι5. ΘΈΥΘη5, {πη 506-- 
οἴοβα νοοὶβ ἀπὸ τοῦ μιέσγεσϑαι 
Οὐ μι πιο ΠῚ 1πἰεγργοία- 
ἰομδ ἀεοορίπ5; ομ͵α8. Θ.ΠῚ 
ἴαοί! ροβίθα 76 τηουιίο 1ἢ 
ἸΝΟΙΙ5. ροομιίαϊ τς. Ῥδαΐο ἀ6- 
ἰευὶα5. οἰίαη Ο. 1) Ὅ,. μεσγο- 
σίας} μίξεως, συναφείας. ἴῃ 
οἰπάθηλ ΘΥΓΌΓΟπι 81101 απο- 
4.6 ἸΙΡγάυῖοβ Ἱπροσιίοβ ἀθ- 
νοοσαντΐ νη ο88 ΒΟΥ 6 ΠΑ 10Υ- 
τὴᾶ ΟΧ ΟΥσῖπα ἴα δᾶ, 38} 8}}8: 
ναὶ ἴτὶῃ Οὀἦἶπο6 «οῤῥ[εοῖα 
Απίνν. 564 1110 ομηπῖῃτη, 4808 
ἸΒΣΡ ΑΝ Π]8, δυο ῬΘ551Π10 
ΨΙ, 18ὃ9. μιγητὸν, μειγητὴν; 

μειγητείαν" ΠΔΠῚ ΠΉΠ1Π16 Ῥ6Γ- 
Βιιϑο0Υ,),| Οὐδθοοβ ἃ μέσγεινν 
δῖνθ Ῥροίϊαβ, αποά ἀΔογνϑμαι 
ΠΟΥ πιὰ Παριαθαΐ, μεσγεῖν, ἀὰ- 
ΟΟΥ6 ΨΟΪτ1556. μεσγητὸν οἴ μεε- 
σγητοέαν,,. Ἰιοοῦ Ἰοσίθιιδ ἃ μαῖο- 

0 Οἱονεὶ μισγ. παρὸ τὸ μ.]} 
Ηδθο, Ἃπ|ὰ ΠΟ οομηραγοπΐ 
ἀρὰ ιδιρέάαην πὶ Μισητεία, 
ΒΙΒΡΙΟΟΥ ἃ π|8]8ἃ ΠΠ8Π|1 6880 
Ιηνϑοῖα: ατιϑπααδι δ δ] 61 
ΟΥΙσΊΠπΘ 1086. ἰγαύθαΐ ἁυίιοιι-- 
10 ρΡγδεοδάδηΐθ, εἰ ιγπιοί, 
ἴῃ Μισητός" μισητὴ δὲ ἡ πόρνη» 

κατὸὶ ἀποβολὴν τοῦ γ,5, μισγήτη 

τις οὖσα , πωρὼ τὸ μίσγεσθαι. 
ομάθ Ῥγθνῖιδθ οἰϊδι ,5:1ε2 -- 
απ: καὶ μισητίαν, τὸ εἰς τὸς 
συνουσίας ἐπίφορον" οὐχ ἕνεκα 
δέ οἷο. εὐεπίφορον Ἰοσαϊῃν, δὴ 
ἐπίζφορον, Ῥανιμι γτοΐοχὶ: οχ 
νεἰτιβῖο βογιρίοτο ρυοια] 1 
εἃ ν. οὐδὲ πρὸς ἀϑδρείαν 7 πλεο- 
νεξίαν ἐπίφορος ἦν. ΜΟΥΤΠΙ, 
ποι ργαδίουηϊ, πᾷ ἐν τού- 
τοις άομν χ1}1. ἴδοι! τλπι]-- 
Ἰαῖι ϑολοϊῥἑαδίαθ: τὰν ῬΥΟΧΊΏΙΒ. 
ἈΠΕΠΟ, ααορῦμος οομ)ησὶ 
Ῥοδϑιΐ, Ὠ18}} ᾿ηγομπιδβὶ οᾶ8- 

999. 
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Χρ. Λέγεις ἐῤῶντ᾽ ἄνθρωπον ἐκνομιωτατος 
Γρ. ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ γυνί γ᾽ ὁ βδελυρὸς τὸν νοῦν ἔχει 

Ἰὸν αὐτὸν, ἀλλὼ πολὺ μεϑέφηκεν πάνυ. 995 

παρὸ τὸ μείσγεσθϑαι. καὶ ἐν τούτοις μιδητίαν φησὶ τὸ εἰς ταξ, 
, 9 , 3 

συνουσίοις εὐυεπί(ζορον, οὐχὶ 
γ 

ασελγείς. 

δία πῸΠ Δάνουβαυὶ οοποο- 
4π|.ι ““ροϑδέοζίιην  ΨΟΥΟ τι 
4118 ΠΒῈΪΠῚ Ορροναΐ, οὐ]ι15 1ἢ 
Ῥχοόνοσν.. Ο. χν. π΄ θο. το- 
Ρενιαΐαν τῇ μεσγητία. οἵ, μει- 
σγήτη γορ τίς καὶ μεισήτη. 
«“ροϑβέοζίι5. οηϊῃλ 18 δϑὲ, οπὶ, 
ΠΪδῚ ἀποίοτοχλ ἀδάοχις 16ο-- 
Πποπι, δια ἰομογο ἤΠάξι 
πιαθοάδμ ριίθη. ΠΙδοο ατι- 
ἴεῖηα Ππκογιηΐ, τὸ οχ ϑημζάςα 
οομδίδι 1 Μισήτη, ἃ Οτδ- 
ΤΩ δί1018, 4π|, ἄπ 5π0 χη0- 
γ6 οἰγ ποσὶ ῖὶθ δχοπάοπα! 8 
᾿π ἀπ] σοηΐ, θὰ 5806. Θοπλη1- 
Ὠϊδοπηΐαν,, 486 ΠΠΏΠΤ8ΠΙ 
οχιτοσηῖ. ἸΙπ Οὐοπιοὶ νευ- 
5.1. μισητείας Παροΐ ϑιέααϑ, 
«αοπιϑα πιο μη) οἵ ορίμηδο 
«Ὀοῤἰμοῖς πιο ργαπας ΝΊ], 189. 
αριιά δαηάοιη εϑὶ ἕνεκα" αἱ- 
απ 1ἰὰ Ο. 1). «παηαπαπι 
Βοῦρα Ππιπΐαγο νἱἀθϑίιν νο- 
1556 ἰπ ἕνεκεν. Ροντο: Αἐ- 
τεῖν) ὠτεῖν. ᾿Ἐφασπεν]) ἔλεγεν. 
Μερμνῆτο]) ἐνθυμιοῖτο. 

ν. 9925. Ἑκνομιώτατον}ἢ [8 
βουιρία) Ῥνδοίοσε Ὁ. Ὸ. 
406} ἨΡΥΑΥῚΣ ΟΥ̓ΤΟΥΕΠΗΙ 8:- 
δι αὐἀγαμποία ΤΠ εγρτοίδίϊο: 
ὑπερφυῶς, ὑπὲρ τὸ νενομεισμεέ- 
γον, 

᾿ ἢ 

ἐφι 

«“ 

ἐνεκῶ ν Φησὶ, τοῦ ὑπηρετεῖν μου τῇ 

ν. οοὐ ᾿Ἂλλ᾽ οὐχὲ νυν] Ηΐο 
σ. 1 Ὁ. εὔ βιρρογιῖ 16- 
οἰϊομ β ναυ]οίδ 6 ΠῚ, (1186. 5} 
τον ἀϊοίπα πὶ ππὶθ νι δἄνοῦ- 
5118 ντισαΐαιη ροβίη]εὶ, 1076 
ἀϑογο νΠραίῃῦ : Αλλ᾽ οὐχὲ 
γῦν ὃ βδελυρὸς ( αἰσχρὸ!) ἔτε 
(εἰς τὸ ἐξη.) τὸν νοῦν ἔχει Τὸν 
αὐτόν. Μοχ: μεϑέσης- 
κεν) μετεβλήϑην ἜΧΡαΠΒοηάδ 

εδὲ ἸΠἴετα ροβίγο)α. δυ]- 
οἰοπαι πγοίσὶ σγαὶϊϊα ῬΤΊΠΙ8 
Αἰτιϑέογμβ ἴῃ μεϑέσηκεν ὨΥ͂ 

{Ππ4 ἐφελκυςσικὸν ἃαἀροδαῖῖ. 
Ργο ἔχω ἴῃ Ξὰ, αιν, 1οσᾶθ 
ἔχοι. 

ΤῸ οοπ]οοἴαραπι καὶ ἐν Ὥμηῳ 
σι, ΜΕ], ἐν ταῖς Ὄρνεσι κθεσή!- 
τέων φαΐ εἷς. ΟσΟΌΤΙΣ ον, 
ἴῃ εἃ ἔαθι]α μεσητία ν. 1812. 

ΒΕ ΡΓΟΡΑθΙ] 5. 8511, αποά 
ἀϊσογὸ ΠΟΘΡῚ, ΡΥΔΘίοΓ] 1558Π1 
Ταϊδθο ἃ0 δη ΠΟ 565 }} 
τ] ΟΥ̓ ΘΙ 86 }0}11 Ραγ θη, πὲ 
εχ Ανίριιβ, διΐ 4]1α φπαᾷαπι 
ουμπηοθάϊα νουδιιπὶ δἀαιϊχοῦτξ 
Ἐπανυτγαΐου, ἴῃ ὅπὸ ΡΔ1Ὶ ΡοΟ- 
ἰοϑίαϊθ μειεσητίω Γαεχαὶ τιδεχ- 
Ραΐδ: 



3418 
͵ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
ΕῚ ΠΩ Α 2 "Ὁ" ᾿ [ ἶ ᾿ 

Εμου γαῦ αὐτῷ τὸν πλακοῦντα τουτονὶ, 
Α .ὔ δι ἊΝ . ἢ 1 

Καὶ ταλλῶὼ τῶπι τοῦ πίνακος τραγημωτῶ 
ΤΣ ΔΙ ὕὔ ,ὔ «- " ᾽ “ 

Επσποντῶ πεμψάσης, ὑπειπούσης 9᾽, ὅτι 
Ν «ε ! Ψ γ. 2 ᾽ ᾽ 

Εἰς ἑσπέραν ἥξοιμι --- Χρ. τί σ᾽ ἔδρασ᾽, εἰπέ μοι. 

Τρ. 

οοῦ Τουτονέ. Ἰ 

3) ΄ ͵ Ν ἘΠ .- [ 

Αμητῶ τε προσέπεμψεν ἡμῖν τουτονὶ, ᾿ ΠΟ ΟΣ ΟῚ 

Ἑῤκότ' τῶς εἶπε τουτονί, ἔΐξερε γὰρ ἐν ταῖς 
χερσὶν διὰ τὸ πέμψαι μεὲν αὐτὴν ἐκείνῳ, μιῇ δέξασϑαι δὲ αὐτὸν, 

κλλ᾽ ἀποπέμψαι, πάλιν αὐτῆ. 

1000 [Αμηητὰ τε προσέπεμψεν.] Ἐ7ϑος πλακοῦντος γαλακτώ- 

Τάἀπὲὶ τοῦ πέναηος] 
Ἔντὸς τοῦ πίνακος. Ἐνόντα ] 
ὑπάρχοντ' τα. Ὑπσειπούσης} ἘδῸν 

Φίως μηνυσάσης. Ἔ} ρασ᾽) ἐποίη- 

σεν. Ο. 1.0. Ἐνόνζα 5010 88, 
Δ" ἐπόντα, οἰδὶ γράγπη γοΐο- 
ταῖ, 11π4 δηλ αἰ 4 1118. [01-- 
ἴθ χηα! τ: πἰλδαπο οογί 50-- 
Ἰοπὶ ἸηΐοΡ 80. [Δ 0110 ρονμιι- 
ἮΔΥῚ 5 δΟΩΠ6 Ὠ]8 5.18, 48 586-- 
Ῥ6 86 η8ι15, 41} δ] τι πὶ 1 
αἰϊουῖαθ Ἰοομι δι] οἱ αίτιν, 
ΤῊ] Π1 16. ΓΟΡασΠαῖ. 
σῆς απ ἱπορίθ ἀθοϊαγϑίτη 
Ὁ Ἐπμαγγαΐουα ᾽ Ουγν]Ἕαηο, 

ΑἸΙ ΕΓ ΟΧΡΙΙσαΐα ἃ ϑιμζία: 
πηι 824 δτπηο Ἰοοῖιη 51Π0 
ἀπθῖο ρεγιποηΐ, Ὑπειπούσης, 

8.8 , Υ ἌΕΨΝ 
παρ Ἀριφοίανει, ἀντὶ τὸν ἡρέ- 

μα φϑεγξαμένης. ὮΙνοΥδι18 
αὐ διιήκαειις Ο. Τι. σ. ρ. 
102. οἷ 7. διίορλαπι8 δα-- 
ϑοππ ΑΡΡ. ἀο Ὁ, Α. ". 
185. Οἰμίην )γαθαϊ ίδϑειτ, 

νεῖ, ργαθαζοογέθ γπηθ, Φιοα 
δι νῬεβρογαᾶπι ψερτ)α, 6, Ή, 
Οὐυδνίο) ἀοηϊηιθ ΨἹΓ 11Π5]- 
ΦῺ18. .}0. ΟἸἰογίοιιδ. ταϊου ρυεἰδ- 

ν. 997 

[2 Ἷ 

Ὑπειπου-" 

{οὶ δα 1 1π4, “3250 ἢ τη. 
ἴῃ ν. Ὑκειπεῖν " οἱπε αοἰωώξείδ5-- 
8077}, διιῖ, διε ϑοίδϑεηι γ7ι6 διεὦ 
τεδϑρογᾶην ΡΠ 7) Α7, ΠΟΗ 

ἠτγαφαϊνίδεοπι. δου Π1}1} 
μαθοηΐ 8}10πη1: ροβίθα 1 Π}18 
Ῥᾶθηθ οοπίοηίεῦ. Ῥγοπὰπ- 
οἷα: Δίεο δδέ 'ἐὰ τῖὶβ ργωδ-ὶ 
,οϑεέἑοηυῖδ, ὑπὸ ὧν σοπροϑέζίο-- 
716, φιυέοψιία αἰἰδ6 νταφαΐειγ. 
Ουϊὰ νΟΥῚ 1π 115, 4π|ὰ 1[Ἀ]- 
81 80051{, ΑΠΠΙσδηΐ8 841}188 
αἰδρα θείαν, 

ν. Ἰοὺ ᾿Αμητα τε προσέ- 

πσερψεν) Τε ἀοἴεια] ρο580 πὸ 
αἰ θοῦ : 58 118 ΘΠ μὴ ἃρ16 οο- 
Πποογοηΐ, Ἐμοῦ γὰρ αὐτῷ ἘΞΜΕ 
κῳ χλογ μόνου ἄμητά τε προσέ- 
περῴψε.., .. . καὶ πρὸς ἐπὶ τού- 

τοις εἶπεν, ΟΥ̓αΙ]0Π6, ατι81 11-- 
δαπογαΐ, οοπεϊππαῖα: 15η}- 
ἀπ άμπι 18 76 8115} 10 δἴτι8 511Π1} 
Ἐχρόϑβίυ)αίου δα ΡΥ ΤΊ ΘΠ 115. ἃ-- 
πτι8. Πα σπΠΔΊΊΟΙ Ὠ1 6} 1Ππ8 Θ0Π- 
ΘΗ γὲ" ΒΕ ΒΡΙΟΙΟΠΘΩΊ Π1 68 ΠῚ 

Ρ᾽αηϊβδίσαο οομῆνηιαι 0,1). 
οι οδὲ, γοοερίδηι Ἰθοίῖο- 

ΣΝ τῳ ς- » τ, -:.: 

ἂς» 
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Ἐφ᾽ ὡ τ΄ ἐκεῖσε μηδέποτέ μ᾽ ἐλϑεν ἔτι 

δους. 

» 

᾿ ᾿ ως » ᾿ φοὶ το 2 ᾿ ᾿ 
Οὐ μόνον δι οὐκ ἐδέξατο τὰ δῶρά μὸν, ἀλλὰ καὶ οἶκο- 

᾽ , ς Ἂ - 

ϑὲν ἔπεμψέ μοι 7 ἄλλο πλακούντεον, ὡς ὧν λέγων, μηκέτε ἐκεῖ- 
σε πατῆσαι. 

ποηὶ ἀρια ϑωζώαην ἸΠΥΘΗΪΡῚ 
ἵπ ᾿Αμητα " βοά ἰδία τὸ πα]- 
Ἰὰπ δἀράγει ἴῃ Ἐπ. ρῥυϊηὰ ; 
αἰ ΟΥ̓ Ίθ116 811, ρΡοβίοα ἀο- 
ΤΠ} δχ ὐπὸ [{|85888 δά- 
Ἴοοίτιη ; ἰϑηΐίο ππᾶρὶ8, ἡποά 
ο0 Ταΐοτο ψογβι18 πα ]σογοῖ: 
Οαλἐ{π| οἰΐδν δι γηιοί. Ρ. 86. 
ἴῃ ΓΑ μης" αἱ Ἰοοϊομοπὶ ἀνου- 
δαῖπ τύθιη ρυδθοὶ, 486 πιὸ- 
ἰγο διπαὶ σομϑβαϊαῖ, Ἄμητα 
προσαπέπεμιψεν ἡμῖν τουτονζ, 
114 ΠΙΞῚ 8118 τὰϊπ! {ππ55οὶ 
1538, (πδ6 Εἰ Π το. δου ρίτι- 
Τ86 πῃηϑηηογαΐδο δηΐθροὴὶ ἴον- 
ἰδ556᾽ -πηογϑαΐιῦ, ραν Το πὶ 
γε γενοσάββοιη.. Νῆπῷ 1Π50}- 
ἰδὰ5 ν]ἀδατ5 Ο. 99)᾽ Ὁ. 1ηΐου- 

Ῥτοίαϊ 0168. Δωητα]) τὴν λε- 

γομεένην ἐδιωτικῶς ζιλουσίχν᾽ τὸ 
σεοινῶς ταρχανώ. ΕἶἸΟ ποβ, τ|0] 
ΟΡΟΓΆΜΠΙ 615 τη χίηιο ἀδϑιείο- 
ΓΑΒ ΔΠλ18, ἀδϑεπι 226. (ω» 
ξίωδ. Φλουσίαν 5ΟΥ1ρ81, ΡΓο- 
Ρίονθα αποὰ δὰ ἥσυγα τῖάο- 
τοίπσ τὲ πηοάϊδ πη) νοσεῖ 1π- 
μη188,), πᾶ Ῥ]ΟΥτ πη] 16. 11] 
ἔπ ΡΟΠῚ 580] ἴα οὺς ἀδδίρπαῦ: 
8118 ἱπθ ΦΌΥ 8114 6 Χ508]- 
Ῥβουῖ: Φλατίαν" βο4 πἰγοσαι- 
στε πιοάο ἀπποΐῃ8 ΟὈΒΟΠΓΣΙ8 
Ἐχρεαϊαίαν, αἢϊἴοντα πο Ρὰ- 

-ἴο Μααοπεβ, ,αέοχιεβ., ἥαη- 
ἔοτιθδ, Μανοηεβθ, ἤαμδοποβ, 
ἄο8 ἀάρὶ (αν. 2)ὼ Οαπ,οὶὲ 
ΟἹοβ8. δ]. εἰ 1. 7. εἴϊπ, 0]4- 

οοηΐδο σποάάαῃ) εχ ἰἴδοίθ δὲ 
ΟΥ̓Ὶ5 σοπίοοϊδο σοπιιϑ: ἴῃ τη11]-- 
115 (ὐα] ἴα ΡδΡ θιι8. δ ρ0}18-- 
ΤΙ απο, “Ζαομϑ; ἃ Τιαισιθ-- 

ἀοοσοηβιθτιιδ Μοπδοηα οἱ Μαιέ- 
80η5 ποίαν ἤεπαρ. τὰ }}1- 
οἴου. ἰγιμοὶ. ἔστην. Βδησ. 
Νοβ Βεῖρὰθ νόσθαι, 864 ρδπ- 
Τα] ὰ. ἱππηλιπιιδ), ΤΟί]π6-- 

γ Ἄλλο σλακούντεον] Ρατι- 

Το Ῥ] ομῖι5 ὁμδάαδ ἴῃ ᾿Α μήτο 
ἄ. πλ. πρὸς τούτῳ, ὡσανεὲ λέ- 
γων, μηκέτι πατῆσαι ἐκεῖ μεξς 
Βαάοπι νοῦρᾶ τοροίεηϑ 1π 
Προντούλων τηοηδίμιπι γοοᾶ- 
Ῥτ ΒΟ ΠΙΘΪΟ5118 ΠΟΠΊΟ ΠΟ- 
ΡῚ5 Ργυοογθαν ῖ; ἀλλο πλακοῦνο 
τίον προντούλων ἐἸΡΠΟΧΆΤΘ 86 [4- 

τοίταν Αἰμϑέεγιίδ, αὐτὰ νοχ ΡᾶΓ- 
βμδνὰ 8101 νϑ}ῖ. Νοῦπ8 ἜΧρ6- 
ἀλίτι8, Ργοοαγαϊπιηααα ἀοχίγο 
Ῥυοάϊσιπι ἃ (87188, .7.. 3305 
Απῖπι. δά ϑμδα, Ρ. 184. ἀαϊ 
τηοηϑίγαν] οΧ πρὸς τούτῳ (οΥ- 
ταρίθ ν6] οθϑοῖιτο βουϊρίο πᾶ- 
ἵπιπι 6586 προντούλων. Ενὶ- 
ἀοπ8 δχομπρίι οϑίομαιξ, 
4πᾶπι ΡΥΟΟΙνῚ ᾿ἰαρϑὰ νοοοδς 
εἰϊᾶπὶ ποι 55] 86 ΠΟΠΗΠ- 
4αδπ 1ῃ πηδοῖι]85 ἀορσεηουθηΐ, 
4.18 δἰ πο πάῖ8 οπιληπι νοΐ 
ΔΙ 1551 0. πὶ ἰησθηΐ ἔγιι- 
δίγα ἀεἰαισθμίασ. Αὐϊπιδά- 
νοχίοπάθ ρυδείοσοα, δἀάϊ- 
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, Ἀπ ες ΄ " ω ! μὴ 
Καὶ προς ἔπ! τουτοις εἰστεν οὐοσεμήων) ΟΤΊ, 

ταις, ἤαΐο, 31α6. 
χανὰ αὐἰ4 ἀϊοαμι νχ ΒᾶΡευ, 
Ϊ81 νοοῖ ἃ ΓΓΓΟΙ5. δὰ 
Οτάξοοβ. τοσθηίξογοθ. Ροῦνο- 
πουῖῖ: {|| δηϊα Δ} απδη- 
ἄδπι βροοίθιη, ἐγαοΐαπα αἰ-- 
οἴδάηι, ἐκ {υτιπιθπΐο ἀητιὰ μ18-- 
οογαίο ἀσοοηπιπί, οἵ ρα} 1- 
Ῥιι5 8118 δἀιπϊεοθῖ, πὶ τεὸ- 
ἤογὶ «είν. ΜΒοίογιέμα ΟἸ 58. 1, 
59. οἱ 11, γ. ἀ ἀποπὶ Ἰοστιπ 

τὴοπαὶϊΐ (αν. Οἰμιδέμ5 6) 15 

Ῥδγαμάὶ χηοάππι δασαγαίλιι5 

ἜΧΡΟΒΈ1586 Τἰατρηροῦ  Ἰιμι. 

110. 1. ο. 8. Ἰ)υιθιαπάπιπι ἴο-- 
γα το νἱἀοίαν, 4πῖη 1ἀ6 1} 

τ, φιοὰ ὃχ Οοὐϊὲ Οσιμμῖοι-- 
ἀδγι5 (αοέοίζις τὰ Τιεχ. Ῥου8. 

ο ’ 

ἀοβουιρϑιῦ Ρ.177. δ. ἀπε 

“Τατολαπαοῦ, νοὶ Ἵ1τεγολα- 
παολ: “1}τὰ', ἑαςσέο αοείοϑο 
οοοέα,, δὲ ϑδέοοαία γι δ1ε)}» 

ιίαθ ρμοδίπιοσίισιν ἔπ οἷος 
ἀἰόπο ρμαγαΐίτ, ὦ Ἴωγοο- 
πφατισυῖδ ἐπρηέηιῖδ, ἔπχιεθ λγ6-- 
χηῖδ τοδιέν δεγναίμγ. Ῥεν- 
χη] σΟΠΊρΡΙ οἰ αῦ Ἰτησμπα 
Οτδϑοογπ σα] σαν 8,, Ρυδ6- 
ΒΟΥ πὰ ἴῃ ἀΥΡοσ απ, μογρα- 
Ταϊη, ΔΠΙΠΙΔὨΝ1π., ΤΟΥΙΠ1- 
αὰθ πῖαρ! πὶ σψοοαθι 15, 
ἐσ Οὐἱθηῖ 8. ΤὉΠπ|1Ρ85 ἄογι- 
ναπάα; αὯε6. ΡΡΙπιογἸᾶ 81. 
(αν. 12ι. Οαη,σίο, Ψιτο 71 - 
ἴα ἸΑΠΟΥΙΟβ᾽βδίηιο δὲ οσγοσια 
ἀοοίγι πα ργαοάϊίο, ὈομΙ 185 
ἤυϊδδοηΐ μῬογβρθοῖβ, ΟΥΤΟΓ 8 
Β8)6 ποῦ Ῥᾶμποοβ εἰΐπσουθ 
Ῥοΐαϊβδεῖ, οἱ σγδίϊδιι παπά 
Ῥαπὶο πλαίοσεθ ἃ ]Ἰι{ογαί15 

6 ταρ- Βομλἶθπ15 ἱπῖσο. ϑοαπαπίον 
πη. Ὁ. 1). Ὸ. ἘφΦ᾽ ᾧ τ᾽ ἐκεῖσε] 

Πρὸς ἐπὶ τούτοις] 
ἐκ παραλλήλου. ᾿Αποπέμπων] 

τὴν πρὸ: ἐμὲ οἰποδιώκ τῶν συνῆ- 

ϑείαν. ᾿Αλχιμοι) ἐσχυροί. Α- 
ῬΟΡίΩ ΠῚ οϑί, 48 Τα. 1018 1 
ῬΑΡΈΟΙΡΙΙ ἀποπέμπων οχροάϊ- 
ψοριΐ, δαάβοιΐο ᾿ πίσιιὶ 6Χ- 
{γ] ϑθ 8 δοομῃδαίϊνο ἐμὲ, νὰ] 
σὴν πρὸς ἐμὲ συνηϑειαν" 

ἈΕῚ δὰ - 
ἐπ τῷ ἕκει.- 

5 

οὗστο- 

ἵπιπ 11πᾶᾷ πρὸς τούτῳ, 4ποᾶ 

1. ψοίμι5.18. 50110}}15. 1{1άδππ 
ἜΧΗ 1586. ογαάο, μρᾶοπο ρο-: 
Βα] αγὸ βου ρίπταπι ἀρ Μὴγ- 
ἡ“ποίοοῸ Ῥγοα ἴδηι προσαπέ- 

σεψεν. ἸΠατεῖν αι Ογδθοὰθ 
Ἰησδο να] ΑΓ 5 Ὀ7Ὸ 276, »αᾶ- 

. . 2 

εἴογδ ἸΘΥῚ δοϊοῖ; 510 αἀνζεβαΐ- 
᾿ - - 3 

ν»ξἊν ποροι τοις ποινοίς ανυτέσοί- 

πεῖν, ἰοβίθ. ϑελοί, ϑορλοοί, δά 
ἘΠδοῖτ. ν. 577. ἴηᾶ6. δππῖΞ 
πηι ΔΥΘΙΓΓΟΥ 1π να  54118.},6-- 
ΧίοΙβ, 4πᾶπάο ἀντιπατεῖν 6χ- 
Ῥοπαηῖ, οὐδέγορεγθ: ΠΆΠῚ 1[4]-- 
11 νιον 7. διοράαρ. ΤᾺ... 
Τὴν ΟΥΣ ΊΠΡΥ θ0. δ. ΠῚ 
ρογρεγᾶμιν δι0 δυρομὲ σοηΐθη- 

αἰξ, οοηγιεγκίονίο οτεπν ἀντι 
παταγῶ " ποίτιο 1111 ᾿ ΔΘ 5618 
ϑολοίἑἐαδίαο Ἰοοῖιθ 1 Πη6Π]0- 
γα ἕατε, φασι ποξαρ αὶ Ρ. 79. 
Ο. πατεῖν αὐογγὲ οπην ἐκεῖσε 
2 7ο ἔγθ, μηκέτι ἐκεῖσε πατῆ- 
σαι. Νεαιίγὶ νερὸ βεάοξ 1π 
ΟἹ ΝΜ Ἔξ, ΤῊ στον ἃ. ΣΕ 
Ὅθὼ Οαηρίο, αποά ἴδοϊαμι 
οροτίπεγαϊ, οϑῦ οομποθϑϑᾶ. 
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Πάλα;, πότ᾿ ἥσον ἄλκιμοι Μιλήσιοι. ᾿ 

Ἰοοῦ Πάλα, πότ᾽ ἦσαν ἄλπικοι Μιλήσιοι.] Τινές φάσιν, 
Ψν  Ὲ , ᾽ , μ. ς , ᾿ 

ὅτι, ἐν τοῖς παλαιοῖς χρόνοις ἰσχυρότατοι σαν οἵ Μίιλησίοε, καὲ 
“ , μέ ΤΕ, 

8 ὕπον προσετέϑεντο, παᾶντγως ἐνέκων. 
, “ ς 

Πολυκράτης οὖν ὁ Σάμιος 
- , , Ἁ ,32 "Ὁ , ᾿ , 

συγκροτων προς τινὰ πολέμιον, ἡπέλησε λοβεῖν αὐτοὺς 8ὲς συμι- 
ι ὧδ 2, ὦ ᾿ ΄ ᾿ ᾿ ς 

μἰαχέκν, καὶ εἰς τὸ μικντεῖον ἀπῆλθεν ἐρωτήσων περὲ τούτον" ὃ 

δὲ ϑεὸς ἔχρησεν, 

᾽ 

Πάλαι, πότ᾽ 

πδμπειν νοτο εἰ ἐκπέμπειν ϑ86- 
ΡῈ ἃ ΟΥδιμιηδι1ο18. ΘΧρομτη- 
ἴπν ἀποδιώκειν, ἐκδιώκειν. 56η- 

ἰθπτα, ὅθ απίάοιη Ἰπά]ος, 
Ρ]αμῖοχυ οὐδ, 81 χοίοναβ δὰ 
ἄμητο" αποιμοάο ποὸπ ἰδθνο 
χηοϊπδηΐαιη δοοοάεὶ μύγηιο- 
ἤοσὲ Ἰεοιϊϊοηΐ, προσαπέπεριψε, 
δἰ] απο ἴῃ [18 οχίαθι οοΠ- 
νϑῃ] θη 15ϑπη)α απδοάδηι 8}}1-- 
115 μιαπρολογέα. Ἐοχὶθ ἰδηιθῃ 
Δ] Δα τι18. ππιποὸ τπῃ πηοάπη Οοᾶ-- 
ῬΈΥΘ τηϑ]πουῦιΐ, δέ 51|}67 
μαθο ργαρέεγοα. αἷοὲ 7ι551ξ 
χιϑῦδ80 (κί 6 γιίχιοῖο : ατιοικὰ τιὶ 

ΠΟ ῬΓΟΥΒι15 ἀδπιηο, 5810 τ.- 
ϑιιια 1ΠΠππὶ ἴῃ ἀποπέμπειν Ρᾶιι- 
1ὸ ΤΑΥλΟυΘΣ 0556 ΔΙ ΙΐχΟΣ. 

ὃ Ὅπον προσετέϑεντο) Εγαδ8-- 
ἡπῖ5 ἴῃ Ααἀὰσ. δῆμον φιίοι-- 
εἶαην δίγομτὶ Πἤίοδιδ, ἴηϊο- 
δταπλ ἴεσο βομο ο Τα] πη6 
ψΟΥΐ; 564 δμὶ 1 ΠΙΟά τ), 
αὶ ἀπποιίογα ἀἸδδιπμ]οὶ, 
αδράαπι ποὴ 94118. θεῖα 1ὰ- 

ρας δαδροομΐῃδ: 

Ὕ ᾽ , 

ἤσαν ἀλκιμεοι ΝΜίελήσεοες 

νοοῖ δΒοῦ 
Ἰρ5σο 1π ἰΙοθὺ πὶ νοχὰ. [οχοΐξ 
6}1|8. 1πἰουρχοίαιο, ζβμζαση 
α,)μτι “ἤνέοοῖος οἰδην ὀοέζ οἔο-- 
γία ργαεξίερ δδέθ7058 Ἴογιεῖδ56, 
αεἶρο τέ, φιεοδοιψια ὀοίέο ἰα-- 
Οθόϑεγέπξ, ἐἔοῷ δι ρογ αγογέν 

ΟΥδθοο βουδὶ ἀοριοχαῖ, καὶ 
οἷς ἂν ἐπετέϑεντο, πάντως, 581- 
νὰ σάντος ἔνέήεων. Νιιηπο δῖπ6 
οομγον 81 ϑολοζζαςίαο τη 8 
05: Φέ φιεογην 86 ραγέδὀκεϑ᾽ 
αεἰγιετι ογδιιξ, {ἰδ ογοιυΐγιο δ εἶ-: 
ἴο διερογέογες ἐγαπέ. Προστί- 
ϑέσϑαε νεὶ προσϑέσϑοαι τινὶ 

ΒΙΒΟΡΙΟΙ8. δὰ νιν αἴο ἔγεαιιθ 8: 
58606 .7επιοδίθ, Ῥγὸ Οοτγοπ. 
προσϑέσϑαι Φιλίππῳ" πόλις τοῖς 
ἐσχύουσε μὲν, μὴ δίκαια δὲ 

πράττουσι προσϑεμεένη" τοῖς ἐκ 

τοῦ λύγου Φαινομένοις προσϑέ- 
σϑαι, 18, σία ογαΐέοηο ργο-- 
δαῤίζα γϑαίαἰμεγξιε7", φαἰρτοέτειο 
ααγίοεγε. ῬἈνγΊοΙμτις ὁ ὃ φρας- 
τηγήσας τὸ περὲ Σάμιον, καὶ 
᾿Αςυόχῳ προσϑέριενος, ϑολοί 
δὰ ΑΥν, νυ. 780. 
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᾿Λλλως, περὶ τῆς παροιμίας ταύτης 9. Δώμων οὕτῳ (φησί. 

9. Δαρμων] Αἀνογί ἀπὸ [0Υ-- 
σὰ Ἰ)ογίοα πη ηὶ 4110], 
απδηίθτη γοοογάοι", 1π Ετι)}τι8 
ΒΟΥΙΡίΟΥΙΒ. ποιηϊηο πϑαγραίᾶ, 
ἴπ ΘομΟ 8. οονίθ δά Αν. ν. 
ὥο2. οδὲ Δήμων" 511] 110} δα 

ΤῬιπάατν. Ν. Ζ. 155. υἱδϊ ατὰο 
διιηΐ 4 ψεΐουι Ογαδιημμδίϊοο 

δἀηοίαία, δ ναοίπιι Ἰπΐοσντα 
80 Ὀ76 οἱ Ἠαμῖθ “Ζ2γ,1δἑορλατϊεῖς 
ν. 442. Μα]ο ρΐτιοβ, 51 
418 τοααϊγαῖ, βιρροάπαβθι 
ΒΙΡΙ οί μσοα 276» 81 Οναροα, 
41 ργορίετοα Δήμων 10 
ααοαιθ χϑβουγιθοπαι) 6580 
φοηδαῖ. Οεηΐίο Ἰ)ογὰ8 ἴμ- 
οὐ 1 θιηο, ἄϊσοῦα ποη ]1-- 
Ῥοο: αιοά 81 οοπβίαγος, [4- 
οὐΪ6. ΟΥ̓ΘῚ ροίογαι ΠΟΙ ΟΠ 
6]}18 ποπιθη, πὶ 1η Π)αμηαγα-- 
ἴο οἱ ]Ἰ)δηγαγαίο Οουϊηίλ]ο, 
τ] 5416 4118 τισὶ σνομϊΐ, 
2 οὐ πλᾶπὶ ν ] σα η ἃ Οσαμι- 
ΤηΔΊΙΟΙ5 [1586 ΘΟ ΘΥΒ ἢ. 816 
Ἡρίολαγπιὶ ὅιοι! [ἀΡτι] αστιπι 
ἀΠπα}08 5δΘρῖπι8 δά άἀποιπὶ Πύῤῥα 
ΠῚ Προ εηϑεὺς, Ἥβης γάμος, Γἢ 
καὶ ϑάλασσα, αὔδα Προμια- 
ϑεὺς, Ἥβας νεὶ Ἄβας, Γὼὰ 
εἴο. “1εοἰίαπο, ααὶ σοηα  Π8ΠῈ 
ἐΠΒΟΥῚΡ(ΙΟ 68) βουνανογαῖ, 6Χ 
δᾶ Οδιιδϑᾶἃ σγᾶνβ σνιυΐηι8 αϑβὶ 
ΡΥ Θββα: 126 Π6051581Π10}8 
ομΐπὶ Ἰοοιι8 4 Απίπι. ΧἼΠ6ΊΠ, 
ά, τὰ γεϑάϊηΐοσγανὶ ἄερεῖ: 
Ἐπέχαρμος μὲν ἐν Ἥβας γά- 

μῳν. καὶ Γᾷ καὶ Θαλάσσᾳ, 
καὶ προσέτι Μώσαις. Οοουν- 
Ταηΐ Δ]ΙΘαῸΙ ἔγθαιοηΐεν 5ἴη6 
ἀἸβουηηο Ἰθαοη οἱ 1)6- 
τοι, Ῥγίμπαρσοχειιβ εβὶ ϑ01ᾶ- 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Τῶν 

Ο1158185. ΟΥ̓ πη ἄπ8 ἀρτἃ οἤγην- 
ὀἐολίσν. Ἰ)απιο., ΠΟ 1851] Π1118 
1116 Ῥμιηίίαθ 8064]15; δ΄᾽ογο- 
ΠΙι5 δἰίεῦ Ἰ)οπηοι. (ὐΟἸΟΡΥ 18 

58, 1Ἰάἀδηιαϊιο α1501}}1}- 
Π86 ΠΟΥ Ὁ}15. οἱ ΟἸν 185. ΡῈΓ1- 

{15511}118 1) ΔΙ) 01, ΟἿΣΙ 1 εγ1- 
0105. ορούᾶμη ἀθ1: ἃ 60 

ἀιιοία ΜΙ αϑι σοῦ πὶ βεοΐδ, αἵρε- 

σις Δαμώνιος,, ΠΟΠ Δαιμιώνιος, 

Ὡ Ρουρογᾶπι ἰοσι ον 1ἢ 2Ρ0γ-- 

»λγ». Εἰγβομαμο 8.1 Ζοἐοίοην. 
Ηάγηϊοπ. αυοά διμἐιαϊαχετ 

{6 [6}}ΠΠ| Νοί. δα λδομ. ϑηιγγτι. 

Ρ. 205. ἤμπμπο 1)διηοπθη Α- 

{Π6 1] 6 56 1} ΠῸΠ 8βοίπῃ δ6- 

Ρ6]]απὶ “Μιμίαγολ. ἀς Μαβ. 
Ρ. τιὖδ. Ε. οὐ «“τάεη. ΚΝ. 
Ῥ. θωὃ. Ὁ. 564 εἰ (οϑἰα] υτηΣ 
Βα γαρα, αηΐθιι8. Ἰαθοίαοϊα- 
ἰμ5 Ῥαΐγια οὐτ, ΔΡροσίΘ ο85- 

ἰοπάαπε: ἡποοίτοα νἱχ πιῖ- 
πὶ ἀπθίαπι τνιάθιαγῦ, 611 
δἰτπὶ ἱρϑιιπὶ ἀοβισπανουῖ ,5{6-- 
άαπ. ἴῃ. Ὅσα, Δάμων Δαμω- 
νέδον "Οαϑεν" δὰ 1Π|δ8πὶ 1ἰδα 6 
πο απὶ ἤἰμιίαγοΐις ΘΠ6Π- 

ἀαπάπ5 1π ῬΟΣ]Ο]. ρ. 157. ΔΑ. 
συμιβουλεύοντος αὐτῷ Δημκωνέδου 
τοῦ Οαϑεν, ποη, 4ποὰ [ἤ7δ6ιιγ.-- 
δ1τ|8 αἰππηαραὶ (6 Ρορ. ΑἸ. 

Οὐγϑεν" 181 415 8ϑἰαἰ παῖ, Πᾶδο 
ἃ] 1ρ515 ψ θυ θτι5. ΡΟ ΘΡΤῸ- 
ΤῸΠ], 46} ἰοοονιΐ θχοιϑᾶ- 

ὈΠ] οι. ρογβρίοαα 1 ΧΡ ΤΠ 
ψΙΟΙ 145, ΔΙ] απ πο {{|858 

σοηΐβα. Ηππο 5α]εη 19)6- 

πιοηϊομι οἱ 1{ΠππῚ 1) διπο }1- 

ἄθπὰ πὸὰ ζμϊ586. αἸνΕΥΒ05 

ψΟΓΟΒ1 1] πηι Ραΐο; Ιάἄθοτ 
6 πλὰρὶβ ΧαΪΤῸΣ, 41 511, 
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Καρὼν περὶ τοὺ πολόμον 10 πρὸς τοὺς ᾽᾿Δμβρκκιώτιας βουλευσα μέ. 

΄ιοά Τιμίαγολμβ δἀποίανε- 
ΤΣ (ὁ ΡΥ 6. Β5Ύ}18}0846. 11 
Δάμων ἀιαπη1τἰ6: Δάμωνα, 
πα Ρ. τό. Ἐ΄ς οὐ φασὲ 
δεῖν τούνοκια βρωαχύνοντα τὴν 

προτέῤαν συλλαβὴν ἐκφέρειν" 

510 ΠῚ, ὨΪΒῚ ἃ Ιοστίπια χγὰ- 
ἰϊοθο ἀΡοΥΥαυα ΡΥ ΟΙΒΆ 
Ἰοφαθη τ! οομδιοῦιάο,, πο ἃ 
δῆμος, Δήμων, Δάμων, 804 ἃὉ 
8118 Ῥύουδι8. ΟΥ̓ ηΟ, Π11}1- 
ΤΠ ἃ ψορο δάμω, πηᾷθ 
δαμάω, δαμαζ, ἀουϊνδηάιμα 
ἴονοῖ. Αἰφαθ΄ δῖο Ἰθάπιοῃ, 
Ῥυδοίογαθπαιη. ἀθ ανίθ Δ[ιϊιβι- 
οὰ [οτίο φπαράδ, ΠἸΜ1 11- 
ἰογῖ5 νιἀδίαν ππὰπίίαθ86; 41- 
ὙΘΙΒ5. οΡρο, 4π Αἰ16ὰ8 
Δη  (ἰΠ αἰ 5 οἱ 1151 0Υ 18 η1 ΘΟ ΤῊ -- 
Ροϑυῖ: ροννοζιβίιμπι βου]ρίο- 
χϑιῃ ἱπριρπανιῖ, ἰοδίο ϑιὲεῖ-- 
εἶα, οαἸ ΠΟ α 15511γ118. ῬΑ  Γ ΟΥ̓ 

τιϊαα ἢ] ΘΟ ΟΣ ιι8, Οἱ] 18 
ὄρογτα πάθη {{Π1π|85. ἴῃ ὙΘθιι8 
ΑΠΙοΙ5. Βα μάτι {1556 
ἀδθ1} 1 αἴᾶπι ογθά! 16 οβὶ: 
δαπὶ ΘὨϊ} ΟὉ Οοδιιϑᾶπη, πῖ 
ΔΌΡΌΤΟΥ, Ατϑὴς ῬΙΠ]ΟΟ]ΙΟΥῚ 
ΒΟΧΟΘΉ 68, ΓΑΥΊ551Πη16 1)6Π10-- 
1185 ἃ ΟΥδμῃμπηδ 1015 βο]εΐ αὐ-- 
ΔΙΡΟΡΙ. [Ιἀθππθ 81, ΠΠῸΗῚ 
οἷαι 42ἐλεγ. Σ. ν.. 442, (Ὁ, 
ἐν τῷ περὶ Βυζαντίον, Ἰιχία 
οὐχ Οπεαπύοπο Απίμ, [ΠΙ, 
17. ἸΡΠΟΙΑΥΘ 106 ἴαίθου: Π6ὸ- 
4πὸ πιᾶσὶ8 οοιηρογίηη Πᾶ- 
Ῥθο, ἀἡποᾶ ίαίπογβ ἴδιῃῃθῃ 

νἱἀοίαν νἱῦ πιᾶσηϊ8, 81 τῆς 

᾿Ατϑίδος διιοίου σομλπιοη α- 
Ὑ]118 σερὲὶ παροιμιῶν ΥὙἹΠΟΙΟΔΙῚ 
ἀεῦφαι: οχ δὸ οεχΐθ βπηΐ 
Παιβία, απὰθ Ῥτοίΐμ], πος᾽ 

Ἰοοο ϑολοζίαβέθα.; πᾶν ᾿Π8}}18 
51 οομπθδοίισα 7ᾳ. 2 εγξογιδ 
Δ “εἰαπ. Ν. ΤΙ... 1Π||,01 4 ὰν 
6, ΠΠΠπὰ δαΐοπι ἀθ Ῥγονοῦ- 
Ρ115. οΟρῦβ, αιυιϊδαι5 ΔαΟΙοΥ 
Του, ἸΏ σΘΩΠ νο]ϊπτὴι 
ὨΠΊΟΤΟ ΘΟ 5.1{158386 Ορογχίοί, 

81 παΠ1|0 ναὸ ἰἀρόοταῖ 27ἀγ- 
Ῥοῦον. ἴῃ Μυσῶν λείκ, Δήμων 

ἐν τεσσχρακοςτῇ περὶ Ἰ]αροικοῶνς 
γογαπλ ἰοςίο: νυραίαο πΘ 
Πἰιη5 Πάδιητι8, οσανοὶ (σά. 
ΔΙράϊο: ἴῃ αἴο βουῖρι ἰθδι18 
οδϑὲ ͵ψα. Ογοπορῖιθ ἐν πρώτῳ: 
δι ασαί ον “)ροσίοἶζις ᾿ Ὁ; 
ΧΙΠ, 50. ὥς φησι Δήμιων 

πρώτῃ περὶ ΓΙαροιμιῶν. Α΄ δὲ 

11. ἡππσιαῖ: ἄλλως πέὲρὲ τῆς 

παροιμίας οἷο. θομο Οὐ εέοηιεξβ 
ΒΟραγαν. 

10 Πρὸς τοὺς ᾿Αμιβροκιωώτας) 
Οἰ Διμθυδοϊοί 5 ἰδηΐο [γα 
Τάγα Ιου  α]] 0 15] 0 Π0 015 
αὐτὰ (αλῖθα5. ππαιαῶι Γαΐ, 
Ὁ 6586 ροΐα!ε ποροῖ ἡ ΑΠ 
πχοϊποπάλ εταὶ, π ]οπΞ 
σἴπαι 8. ΟΡ ΠΟ πΙθπ 8. ΑΙ ΤΟΣ 
ῬΟρυ] 5. δἰϊοῦῖιθ ἴπιθὸ8. 1ηἴ6- 
ϑίοβ μαρεοχοὶ ἢ 1ΊΧχου 411- 
415, ΠῸΠ 6586 Οδδα, ΟἿΣ 
[ος αρϑιυνάμπιη νἱἀθαίαῦ, 581 
γηοἄο ψϑίτιϑιι ἰδ ΡΟΥῚ5. Τᾶ- 
τἰοποη. αἰὐἰξεἀδηγι5: Οαγὰϑ 
ἅπ|ρρα, Ῥο αβθ508, 1,616 588, 
561108. πη αἰαὶ 18. δα 16. 5641- 
Ρὰ5 Αοἰο]αιη οἰ, εὐ ΑοδΥ-- 
παῆ 8}, οἱ “ΓΙ εβ88}|18π|, 4αΐπῃ 
οἵ 1ρβαῖὴ ἰριγι) ἰθημ1588 : 
7ᾶπι Π11}}] οὐϑίαι, αι πιῖ- 

“πΠ8,) απάπάο 101 οσοπβοαο- 
τὰπε, Ὠεὰ αἀνοῦϑας ῥτο- 

2 
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ΨΥ ᾿ 3) “-,., , » ᾿ τ: 

γιοῦ» οι λκεβωτατους Ὀντοις τῶν ὃν πολέμῳ γειτογων τας χρὴ ποιεῖσϑαε 

χἰπο5 Αμρυδοϊοῖαβ {μουϊηῖΐ 
τα 1. Αἴ 81 418, τἱ πο- 
ἄσπι Ργαθϑεμίθαι δχραϑαϊαΐ, 
δα γοιηο 55:18 1118π| π16- 
ΒΊΟΥ 81 Δἀβοοπάουϊῖ, 18, 4ιι86- 
80, οοριίεΐ, ΑἸ ΔΟΙάπ {π|πὶ 
τ σοπάτίαμπι αΠὑ]1 46 ΠῚ {1|1886 : 
ἰδηΐαμα ἀθοϑῖ, αἱ ἃ Οὐδγιθῖ8 
νοχαυὶ ροϊπουιῖ: Ρυδϑίθυ α τᾶ πὶ 
απο δπϊμηδαγεογίεσε 51} ργο-- 
Οἶἶνθ, 4.86 46 (δυῖρμ5 Πῖσ 
ὨΔΥΤδαΐαῦ, δα Ἰοησο Ἰηΐδ- 
χἱογθη δοίαϊοπι 6886 ἀθμμῖ- 
ἰομᾶα. Ἰάοίγοο τλῖροῦ, ἀπι- 
Ῥυδοϊοίβ ΠΙο1586. ΡῈῚ ΠΟΙΏ1- 
πὸ5 οὐ Ἰ5βδίμηοβ ἰϑπγάϊα 1ἢ 
56 1ρ5 Πδογεσθ, 4185 Π1]10Ὸ 
Ἴᾳγθ ἰποῦὶ Ροβϑιηῖ. ζραδηιο 
ἀδηθι, πὶ ἴδ!]ουῦ, ποηη}}}1} 
μῖϊο νὴ} ΒαΡοϊπαναῖ, πίροίθ 
4π1, ἀτπὶ ἀθ νεῦῦο Ῥ86π6 
αεαὦ νοῦπι ιϑολοίἑαδέειν 1,4-- 
ἀϊη6 τεδαϊΐ, τ5515. Απὰρτᾶ- 
οἰοί!8, φιοϑδάαπν ἰαμὶτιτηπηο-- 
Ὧο βουΐρογα 11} σοηϊεπίαῃβ: 
μην Οαγοα ῥείΐδωην ἀὐρεγ81ι5 
φιοδάαπε πιοίδ) δ) )έ1ι7), δία-- 
ἐιεϊδϑογιέψιιθ 6718 οο)υέϊ5 ατεα-- 
{5 τοὲξὲ εἴο. ἘγΤΟΥΒ. ΟΕ1- 
16, οὐ ρυΐο, Ἰ1αμ!ἀἸβδιηγαηι 
ἴῃ πιοάτιπι ἀοΐεοίμαπι ; αυοά 
ἰαπιοῖθὶ Ρ]οΥ αη]π6 ΡΓΌΠδΠΙ 
51ὴ8}] δα οπιοπαάαίϊοπομι 6- 
δῆ ἄδη) ν δπὶ σΟμΠΟμΒί ΓΟ, 
ΨΕΥΘΟΥ δαυϊάθμη, π ϑρο1ὶ 
πιοδίγαῃ πἰσ ΓΓαδίγοίασ. ΜΙ- 
ἯΙ 86 ἀπάϊιπι ΒΟΡΠΡΌΆΪΙΠ, 
διπὶ σι δπΐ! 1π πιθπίθμὶ νε- 
μοΥΙηΐ, Ὀγονιΐοῦ ΘΧΡΟΠΔΠΗΙ, 
βδσδοϊου 5 ἸΏΡΟΠῚ5 δὰ οχ- 
οἰϊαπάδιλ νογιίαϊθα [Ϊογΐς 
Ῥτοϊαΐασα. Αμρχδοῖᾶπι 6- 

ρυὰά «δέορλαπιν ῬΓοΟΧΙΠπχὸ 
Ῥγδθοδάιδ, βίο τὶ οου]οβ 
ΕἸαρογα πεαμοαΐῖ, ᾿Αμβλαθα, 
πσρ6 ΡΙΒΙ41846: Οαγρὰ5 οοπ- 
Πππ68 Ῥιβιάδο, ᾿πῆπ6 118. Δ πι- 
Ὀ]Δάθπ86858, 4 ποὸὰ δέδοο 
νἱἀοηίιι, 51 Ἰιἰογάγα ἀα-- 
οἷι5 οοπδιάογοβθ, δὺ Διαργα- 
οἰοί!8 ἀϊδίανε, πὲ πἰγογα!- 
4π ποιηῖπα, φῬγδοβουΐπι Ὁ 
ἸΠΡΟΡῚ 5 ΠΡΥΑΥ15,. Ροχαλΐδ-- 
ΤΙ ἴδοι ἤθη ρΡοϊμπεχιηῖ: πε- 
α']ὸ οἂὦ αοπ]εοίαγα 2670 
2} δ δεοἰίπισίο, απύπὶ βοπίθη-- 
ἰἶἰδηι 6)}8 ΘΧΟΏΙΥΘΓΘμ, [8- 
ἰμπογαῖ. ΕὙΡΟ ΡΕΥΡΟΠΑΙ πι6-. 
γοΐαῦ, 8δη σομηποάε το ΠΗΚῚ 
Ροβδὶῖ, πρὸς τοὺς ᾿Αμβλαϑδέας 
βουλευσαμιένων" ααοα πο 1.8 
ΟαρΙΘθαπΠι, α1881 46 Ρ6]110 
ΑἸ] θη810ιτι.3 Ἰηἴογ οπάο (8- 
Χ65 ΟΟΠΒΆΠ αγοπί : πιᾶπίΐο- 
δίππι 6χ βεαπθηιθι8, (δ᾽ 88 
α΄ Ῥεχβὶβ ἰηΐοβίαϊοβ δα χη 18 
ΟἸγοιι προ  χῖ586, 4π|Ρπ85 δά- 
7π|1 ροΐθηϊ 1851 1108 μοϑίθϑ γ6-- 
Ε]]ογεπί : 864 οἱ 8001] 

ΑἸηθ]δάθμβίριι8. 46 μ611ο Ρον- 
βῖοο Ἃο]]θογᾶ556, 11] 6 
ΟΟΠΒ1Π1 ΡΌΌΠΙΟΙ {1586 5111η-- 
Πιᾶῖη, Ππο8η8Π) ὙΠΟΙΠΟΥΉΠΊ 
νιταΐο ΠΟΥ ΘΠ 15851Πη1085 ΡΟ ἑ15-- 
Β: πλππὶ 5101 δαἀ)πησεν θη. Να- 
46 1πίουρυθίαϊ 01 ποβίγδθ 

Ἰοφιοπαι χπιοάτι8 οἴΠοΙἢ : Π81} 
ν6}] 6 ΤΌ χ οὶβ ἀἸβοογα ]ιοσΐ, 
Τεοῖς ΡΟΠΙ πρὸς τοὺς ᾿Αριβλα- 
δέας βουλεύσασθαι Ῥτο, οιμῆν 
«“1πυδἰαεοἰργυδίδιεδ οογυδήέδα 60}ν-- 
7άένγο. Οτδθ νϑῦοὸ σομέϊπιιο 
βοαππηίαν, οδρπίατπια 46]1- 
Ῥοταϊϊοηὶβ οομίποπῦ, 1 
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συμμάχους, σὶ μὲν τοὺς Νιιλησίους ἡγοῦντο δεῖν παρακαλεῖν, (καὶ 

μππο ογἅϊποπιὶ σεάδοία ο]4-- 
Ψ]τι5 ἘΠ Ῥοϊεσπῃΐξ ᾿πιοί- 

Ἰρὶ, 
μωτάτους ὄντας ἐν πολέμῳ χρὴ 

ποιεῖσθαι συμιμιύχους" ὨΪδὶ. 50 1- 
ΠἸσΘσΘ 418 Ριοῖ, ΤΠ] ΠΟΤ ΘΠὶ 
τητι α! ο6Ώ1, ὠλκεμιωτάτους ὃν- 
τας ἐν πολέμῳ τῶν γειτύνων τί- 
γας χρὴ π. εἷἰο, Αιβ]δάοη- 
868 δια [0Π} ΟἸΔ Π 118} 1Π ἢ Δ 0 
Βδίογσια. Ὡ1}}}} δἀιηούπηι οἵ- 
ἴοπάδπί, δάνευθιιθ Αμργα- 
οἱοίαθ σουὶθ β 118. ΒΌΡΕΥΠΠΟ 
δἰηὶ ἴδοι, ἠπάὰ. ἰἀππε}, 
αὐαοά πἰῖνο ἤαΐθου, οου)ο- 
οἴατα ἴαηΐιι πὶ πλἰτιπἰ αν, Ομ] 
ππ]]} ηὶ «ἰ᾿ππ46 Τπηδαιηθη- 
ἴὰη δοσθάϊς. Ο!ἕο 81. 618 
7π6 Ροδβίι! δὶ, τι 1η εἃ, πᾶ 
ΜΟΥΒΔΙΙΠΣ, δοίαία Αμπθίκάα 
ζα1556. ἀοιπμοηβίγεπι, ΤῸη] 11- 
αὐϊάο σομπἤσοσο ποηθθδῃι; 
Ἰοοῦ ΡγοθΑὈ111851111Π ΕΧ 

σα Οὐδυίουιπ 
αυϊάδαπι 8ὺὸ νεἰιβίθ. 50-- 
πᾶηῖο νι ἀθαΐαν. ΟἸἸδοΥϑιητι8 
Ἰριϊαν, δἂχὰ Πρμλϊα8 Α]]]τπ|ἃ4 
ἸΠΨΘΗΙΪΡΙ ΡΟΒ811. ΡΘυβ 811} 
ταϊηϊ εδί, πὰθ ἠἡοϑίον ,ϑολο- 
ἐϊαδέεβ. 6 Ἰλαΐίοπθ τσϑρο δῖ, 
εαπάθη ΘΧΡΟΠΟΥΟ Το ρα- 
δίαπι, ατ|8ΠῈ ΤΩ ΘΠΠΟΣΊΔ6 ΤΠηΔ}- 
ἀανιὶ ΤΙεγοαοί. Ν, τι8. 110. 
120. ἴομεβ ἃ [)4γ10 Ἂεβοί- 
νεγδηῖ: ϑαᾶγάδβ  οαρίδο οἱ 
ποθηβϑᾶθ; πᾶ ἴῃ οχραάι- 
ἴοπο ΔΙ ΘηΘηβ᾽πη ΟΡογᾶ 
{π|Ὁ ἸΠϑ]σηδ: ὮΧΡῚ8 ΠΟΡ1115- 
Β186 ψγαβίδίουϑ 6110 ρετ- 
ΒΕ]ΌΠ ΣΤ 1) 4τι} 1868 1)4 111 σ6- 
ΠῸΡ ΟἿ 4118 ΡᾶνῚ αἰ σηϊΐδ-- 
θ ἀμοῖριϑβ;: ἀππὶ ΕΠ 6]]6ρροπ- 

τίνας τῶν γειτόνων ἀλκε- 

ιἰᾶο88 ΠΡΡῸ8 ΟΧρτισηδί, πῈ}1-- 
οἷτι5. δαἀ!οσίαν ἀὸ (ὐάγῖρτι5 10-- 
γι 1} Ραγίο5. β6οα 18: 8[α 11} 
60 οορὶᾶ8 ἀποὶῖ: ἐλ δ)θοῖο 
Μαεαμάνο. δου Ρθραδ 
οομμ Δ. 1{π0: νοι αγο5 18-. 
βαίαιο κατειλήϑησαν εἰς Λά- 

βρανδα, ἐς Διὸς Στρατίου ἕρθυ 
μιέγοι τε καὶ ἅγιον ἄλσος πλα- 

τανίσων. 101 οομβι τα η 110 118, 
τιν 1}. Ὠ]Δ ΧΙ. 5118 ΤΑ 10 η1- 
Ῥιι5 βχρεάϊοι, [οί ἀδάιο- 
6. ΟἿΠῚ ΙΕΥ515 ῬδΟΙβοῖ, ὃἃπ 
411188 8648, Ἀβδία χεϊ]οΐδ, 
ααδοϑιϊαμλ 0106, ΜΙ16811 χο- 
Ρομπίθ βιρροίϊαβ νεπιππί, οἱ 
ἀπριίαίιοπειη ἀεοοχπαμπὶ. ΟἸιπλ 
ῬεΥ815 1ἰου απ ΘΟΠΡΥΘΒΒ1 ΠΊ8 ἡ 
ἼογῈ οἶδά βίθυ πιπίπυ: πεσόν- 
των δὲ πολλῶν Μιλήσιοι μκάλι- 

ςα ἐπλήγησαν. δδο Χ2]Πὶ 8ὶ 
4118. οἵπὶ 1) 4 πιο 18. ΠΤ Δ[10- 
Π6 ΘΟΙΙΡαχ Αγ, Δ. ΔΠΙν18 
οποία ΟῚ ΡὈΓΟΥΘ5 οχϑοίθ 

οΟΠϑσυαπΐ, ΡΥΔΘίθυ 1858 6τ9 
δι ἃ0 Τίογο(οίο βογίϊβ ἀϊν1- 
πὰ ΘΟΙ ΜΙ ΘΠΊΟΥ Α[107) ΘΑΠΟΠῚ 
ΟἸΠΪΠπΠΟῸ 1ιηϑἴουαη τιἰγο}1-- 
αἴθ ἃϑὶ ποὴὰ ΟΠ ΟΪο οοπ- 
ροἄεῖ. ὗδΥεβ ΠΙΠΣ.Πὶ ἃ 
ῬΓΪΟ Ρυδο]ῖο ἴπσα ἀΠ]αρϑὲ 
ΕΧ ΒΠΡΟΙΟΡΙ 8. Ἰοοΐβδ ῥὕτο- 
Ρὶὰ8 ΠλΔΥΘ 86. Τεοεροχιηΐ: 
ΘΟΠΟΙ πὶ σοη5 ἴθ νἱοοὸ 
ΤΑ ΡΥ η418, τ Ζο]1οῖ 8. 8800 
ψον]5 Στρατέον ΔΙΙΒΡΙΟ115 46- 
Ἡρογαίϊο ἀθ βϑιμημηᾶ 16 5πὸ- 
οοὐοχοῖ, εδὲ παβιΐηπι, Ὑὶ- 
οἷ8 δυΐεπι ΤιΑρυαμάα, Ποὺ 
ΘΠΪπΠ εαϑὲ ψοσταὶ ᾿ἰοοὶ πο- 
0 Ππ Ψν6Ὲ] 1πν]α Μοάϊοεα 
ΠΙΘΙΉΡχΔμα, απδπὶ ΞΌΡαοΣϑίϊ- 

Δ τ. 
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γὰρ εὐημέρουν τότε μάλιςα τῶν περιοίκων, καὶ διὼ τὸ γειπσεῶν 
τῇ Καρίᾳ τὴν τούτων χώραν) οἱ δὲ διαλύσασθαι πρὸς τοὺς Πέρ- 
σὰς συνεβούλευον, τὴν τούτων ἀρχὴν μεγίφην γεγονένοιε φάσκοντες, 

, 

ΜΟῚ πάντων ἀλέα ὠτιότους εἶναι, κρατοῦντας τῆς ᾿Ασίας. 

οὖν τοῖς Καρσὶν ἐρωτῆσαι τὸν ᾿Απόλλωνα " 

γεσϑαι 
" 

Ἔδοξεν 

τὸν δὲ ϑεὸν ἀποκρί- 

ὥς. “Ἱ 

Παλαι πὸ ἦσαν ἄλκιμοι, Μιλήσιοι. 

ἐϊοβα ψοπογ αι ἱο 6 ΒοΠροΥ 7α. 
Οτοπον δ ΒΌΒΡΙοΙ᾽, ΜΥυ]895- 
δ᾽5 βίδαϊ στη ἀπιοαϊπ ΕΝ, 
ἀπίοῦνα ]ο ἀϊδίαθαϊ, Στρατίῳ 
7ον1, ἀπο 8.118 χα]1-- 
διοπα Οανοβ σο!οραπῖ, οο- 
Βθοθοι {π|. ἃ Ἰοοο ἀποῖμππι 
Διὸς Λαβρανδηνοῦ, αἴ διχαῦο 
βόγιρϑιῖ ΧΙΝ.Ῥ.9γ5: Ἐς νοὶ, 
ἀπο πλᾶσὶ8 τιδιταἰπ, Λα- 
βοανδέως" οχίτοπια νοοὶ Π|6- 
τὰ ἀοΐοι τὲ Ποίίαπο ἄς Α- 
πἴπ. ΧΙ, 30. οἰ τὖ [1ὰ- 
Ῥθπη5 ἀθέου), ἃ Στρατίῳ ποι 
αἰἤευγα Γιαργαπμάδθηϑοη) 70- 
ν 6, 810 “δ ηἋ6πὶ Ἰρ5 61} εἴ 
Καριον δάρε]!]ατὶ, ποπάπιη 
δαάποοῦ, τι ογϑάδιη : [1ἢπ 
ἀπά αἰδρτἑα πη ὈΆᾺ]Ὸ 
ΠΠΔ]ΟΥῚΒ. ΟΡΌΓΑΘ ΠΙΠΟ ΠΠΡΤΟ- 
αι πο νϑσαϊ. 27984π1] ΡῸΠ6 
βδοάεβ, δρυὰ Ὠδιηόπεηι 1ἰἃ 
Ῥι1556 δουρί, πρὸς τῷ τοῦ 
Λαβρανδέως, αὐ, 5] Ἰηδν}5, οτ- 
ΤΌΘ ῬΟΡΙΔΠη ΠΣ ἘΣΤΙ Λαμ- 
βραδέως ἄλσει βουλευσα μένων, 
1Ὲ5 ΟΠΊΠ8 οὐἱΐ πῃ νδᾶο, ϑ8ιι8-- 
ἅπ Βιβίοτιαο Πάοβ οὐπεία- 
ἈΠ: δηίϊ ΠΥ 108 ΨΕΥῸ 4Π81}1] 
[9116 Ῥαύθαγτιβ παι τϊ νὸ- 
σᾶρα]} δοητι5 ἀδααχουὶ δά 
ποΐΟΤῈ5 ΑΠΊΡΥΔΟΙΟΐ 88, ΠΠ11Πὶ 
Β᾽ 1168 1 Ραυ ατὰ ποΐδθ ν ] 
οοτῖο Ππιάϊοο ἀορυ πο πα] ρο8- 
δἰηΐ, τὴ 1115 ἀἴοοχα (ἃ δ6- 

(ποὶ 2 Τηΐεγίπι ΨΟΥῚ 51Π11110- 
γὰ Ργοϊογθηΐεια Π}]] 8. δᾶ- 
ΒΡΕΥΠαΡθΟσ. ϑωζάας ἴὰῃὰ ἨΪδ 
ΒαΙΟΥ 8. πὸ85. μρίαπο ἀοβουῖ: 
μᾶπιὶ ἴθ Πάλαε οἷο. 51. Πᾶ- 
Ῥεῖ, ἐπὶ τῶν πότ ἀκμασάντων, 
νῦν δὲ ὠσϑενῶν" 1 Ἤσαν Ρ8ι- 
1ο «αἰτίου, παροιμία ἀπὸ χοη- 
σβοῦ.ς ἐπὶ τῶν ποτὲ εὖ, εἶτα 

ἑτέρως γεγονότων" πηάς; αποὰ 
ϑελοίξιειν {τποῖῖϊ, ἴῃ 7)ορε-: 
πίαπο ΟΟἿΝ, 8. αν 
εἶϑ᾽ ἑτέρως. Ταινὰ ροίοναξς 
76} απτιι5: ῬΙομίοτα ἀθα τπᾶῦ-- 
σο Ὁ. 9. ἀπιὰ6 ἰδῃ)6} πο- 
46 ρϑ8 4α]σατιδτη ΠῸ5 }.- 
σνδηῖϊ: οἱ Μιλήτζιοι πάλαι ἐπ᾿ ἀν- 

δοίχ ϑαυμαζόμενοε,., καὶ σύμ- 

μάχοι τοῖς βουλομκένοις ἐγίγνον- 

το. ἐλθόντες οὖν τινὲς εἰς τὸν 
᾿Απόλλωνα, καὶ πυνϑανόμιενοι 

εἰ δέῃ Μιλησίους συμι- 
μιά χους λαβεῖν, χρησμεὸν ἔλα- 

βον, ὅτι Πάλαι πότ᾽ ἤσαν πον 

κέμκοι Μιλήσιοι" ἐπεκράτησε δὲ 

τοῦτο εἰς παροιμίαν. [Ιἴὰ γ6- 
ΠΟΙ ΙΟΥΠ ΟΥᾶΐ ΠΊΟΒ ΘΧΟΟΥ- 
ΡόμΩΣ, αἱ, ααϊοχιτὰ εις 
ἀππἢὶ εἴ ἃ γοίμπβιοῦ!θι5 
Οταπι 1 811015. ἰγδοΐμ πη την6- 
πἰΡραημΐ, ἴδηαι ΠῚ, ὈΆΠΙῸΒ 
1ππ|11108 τοοϊδογεπὶ, Ἐπ 40 
Τοπΐθ διᾳ ἀευινασιὶ “Ποῖ. 
«“Ροϑείοί. Ο. ΧΥΝ,, 89. ποη- 
ἅππι στερεοῦ: ἃ οεἴθυῖβ αυ]- 

5 - 

αὐτοῦ .Ὁ 

πὰς δ... ἀπ ππ σι νΝδο δ έν υ 
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τοῦ δὲ χρησμίοῦ διαδοϑέντος εἰς τὰς Ασιίτεδας πόλεις, οἵ μεὲν Μεω 
’ “ ᾿ ᾿ ΄ ᾿ Π “- 

λήσιοι, τὴν προίητιν αἰτιασώμενοι διεφϑώρϑαι χρήμασιν ὑπὸ τῶν 
, - ᾿ ᾿, 

Μηδιζόντων, πανδημεὶ τοῖς Καρσὶ βοηθήσαντες, καὶ τοῖς Πέρσαις 
, Δ υ 

μετ᾿ ἐκείνων συμβαλόντες» σχεδὸν πάντες ἀπέθανον" τὸν δὲ χρη- 
. 5 ; “ 

σμιὸν διοὺ τὴν «ληήϑείαν εἰς ποροιμίαν ἐλϑεῖν. ᾿Αλλως, ἐσχυροὲ 
23» Ἢ ε ᾿ « κ᾿ χὰ, ΄ ᾿ 

ποτ ἦσαν οἱ Μιλήσιοι, ΄ιι ὡς καὶ ᾿Ανακρέων, πολεμίου μένους δὲ 

ἅδη δ᾽ απδηΐίππι ἀϊβοογάαδί 
οὶ ἱπιουγοίαηα! ιποάο, 
ἔπ ΟΧΡΙΙοδη]α ῬΑΓΟΕΙ]ΔΟ 
οασδα, ἐδ τὰ ροοῖ Ζ7γα8- 
πίη, οἱ ϑολοίίμην δὰ Ζεπο- 
δίωπι νιάομπάϊ5. εδὲ σ΄ αίαζε- 
γμ8 ἀθ Ν. 18ϊ, 510]. ο. ΧΙΧ. 
«που. ΟὈΒΟΥ 115. Ὁ {Π|Ππ- 
οἷν Ὑιγο 15. ϑρανοπιίο ᾿1- 
1} τηϑοηοροῦΘ ἀροοβϑιὶ. Ὁα- 
νοπάμηι νοτῸ, πὸ 4158 Α- 
Ῥοπποα. πο εΙρμίομηι, 
δαὶ προφῆτιν, τιΐ 51 ΠΡ] ΟΣ 
ῬΙευπαθ. ΠΟΒΙΙΠΑΤῚ 50]6ΐ, 
Ῥγιιίαιη δοοιριαῖ: πϑ8ι α1- 
βεσῖΐθ Ζοποίμβ, ἐλϑεῖν εἰς 
Βραγκχέδας, καὶ τὸν ἐκεῖ ϑεὸν 
ἐρωτῆσαι, εἰ Μιλησίους πρός- 

ϑοιντθ συμμάχους. Ποὺ οτα- 
οὐδ δοι][οοοῖ δι} ογαΐ 11 
Ῥγορίπαθο: πὸὺ αἰἸβου!μηο 
ἃ ὙἹΟϊουθιι5. ΤΟΥ 515 1Π]} 1 Π6 5 
ἸΟΠΡῚ ἰθιηροῦ 5, ποῖ 1)6]- 
Ῥἰι18. δάθαπαῖβ ᾿προπ εμέ 
Τα ]θ556ῖ, τπογᾶμῃ θδἰϊοθαίτιν, 
Νοῖ τηϊπιι8. δϑυΐθιῃ, 1180} 
1)6]0}115, το η οὐαὶ ἴη 
Βνάμο 15 προφῆτις, δἶῖνο γυ- 
γὴ χρησμῳδὸς, ἡ σοποο- 
Ρίο παιηῖηο ἔπέπσα θυ δοάϊ- 
οογοῖ. Α Φογράγγο τποπῖο-- 
γταηΐν ΒΡ. δ Απὸρ. αὐ ἐν 
Βραγχίδαις προφητιδες" 504 
ΧΙ 8. ἸΠΡΓΙΠ15. οϑὲ αηι-- 
διϊολὲ Ἰοοιθ ἀθ Μίγϑίογ. γ. 
γέ. ΡΠ πὰ βοΐ τὴν ἂν 
Βραγχίδαις γυναῖκας «ρησμῳδὸν 

ΠΥ ΟΠΙ68, ΨΟΤηΣ ΤΠΒΈΆΡΟΥ ἜΧ-- 
Ῥοβιίπι, 4παϊη ὙΑ}118. ππο-- 
αἀἰ5. Δα πὶ αἰ ν 1 πὶ 5ρ᾿Ρ αἰ π5 1- 
οἰδηι ᾿ιαι εχ εῖ, 

τι Ὡς καὶ ᾿Ανακρέων] Ἐκ 
Α. εἰ ΕἸ. γτονοσαᾶνὶ καὲὶ 21πᾷ 
11 οαἴοσὶΒ πα. ΟΠλΙ5511Π1. 
Ζεηούέιμδ οἰϊαια δἀιπομοὶ 1 
οαχ Ὠλἶθτι8 Δπδογοοηΐθὶβ δχ- 
ἰᾶτα ποῦ ργονευθῖιπι, Θοῆὰδ 
αὐσιποπίο αἰϊίαν, φαοά μ6- 
Ὧ6 ϑολοζέιεα. αὐϊπιδάν εν εἴ, δᾶ 
ἹΠ]Π ον τη}, δἴαιιο δάεο 1)απηο- 
ΗΪ5., ορίπἴομομι τοί] θη ἀαπὶ, 
41 ΟΥ̓ δ πο πὶ Ρᾶγοομίδ6 1)8-- 
Υ1 Ηγβίδθριβ ΠΠΠ1 ἰδιηρου- 
μ»ὴ5 τποϊαδπηΐ; Απδούθοῖ 
ΘὨ1ΠῚ πηδχί) 6. 5} ΟΥτὸ Π ̓  0-- 
τα, Ροβί 4πθῃ} 1). 15 46- 
τητι] ἰου Π8 ΤΌσηῸ ΘΥΒΙΟῸ 
{1 ροιπ5. αιο ΠΟᾺΪ 68; 
πα} τπιβάιιο ΟΠ ΟΥ8., 81 ν6- 
ται 6ϑι, απο β'αγποϑε15 5[8- 
ἀπ}, Απδοτοοηΐοιη ργοά αι Χ185- 
86. νιΐδπι. δ αἰ] ππι ΟἿ π-- 
Ρίαάα ΤΙ ΧΧΨΙ. «απ Χον- 
ΧΟΥ 18} ἰοχίϊαα οἱ ἀθοϊ- 
1Π110} ἀϑογαὶ ΠΡΟ 8η- 
ΠΠ: 6πὸ8 οαϊοιΐοβ οχὶβο- 
γ6 ΠΟΙ οδί δυι5. 1οοὶ. 1- 
ἴογοα πΠῸ ἀπθιίο, αὶ 
ΟΥαπΙ Ὠ) δἰ οουὰ 4111, αἴ 
πιοῦβδβη) αΠΠΠπομ]ϊαΐολ ενια- 

τοηΐ, ἰἰγδαϊάουὶπί βουίθη ο- 

ΤΆΘΩΪ {πϊθ56. τοαάϊίαα Ῥὸο- 
Ἰγογαὶϊϊ ϑϑιηϊοσιιη ἔγγϑηπονς 
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Χρ. Δῆλον, ὅτι τοὺς τρόπους τὶς οὐ μοχϑηρὸς ἦν᾽ 
δ): Ὁ Ὕ ΜΟῚ Ὁ Ἔπειτα πλουτῶν οὐκ ἔ9᾽ ἥδεται, φωκῇ τοος 

, 4 Ὁ Θ᾽ ὅᾺ -ὩὉ ε , “Ὁ 

Κάρας ὑπὸ Δαρείον τοῦ Ὑςασπου, τοῦτον λαβεῖν τὸν χρήσιμον, 
39 ἔγη: Ρ ᾿ , Ε] " ε δὲ "Ὡ 

συν )ανοκιἔένηυς. εἰ προσλαβοιεν συμμάχους Διιλησίους. 0 δὲ γους 
» - 5 Ὁ [2 ἴω] ων , 

τοῦ λεγοριένου τοιοῦτος, ἀντὶ τοῦ, πάλαι συνῆν σοί, νῦν δὲ οὔ. 12 
“ ς ᾿ -“ , Ε ΄ - 

εἴρηται δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν πρότερον μὲν εὐδαιμιονούντων, γὺν 
,’ 5 

δὲ ἀτυχούντων. 

τοοῦ Ἥδετα, Φωκῇ.] Ἑϊκότως παρεικάζει Φακῇ τὴν γραῦν, 

ν. ιτὸοέ Δῆλον] Φανερόν. 

Μοχϑηρὸς} ἤγουν κακότροπος. 
"Ἔσειτα] μετοὶ ταῦτα. ἭἭδεται) 

,ὔ 
χε 

εὐφρενεται. Πρὸ τοῦ πρότε- 
ρον, πρῶτον. Ἰζατήσϑιεν] ἔτρω- 
μεν. Ο. 1.0... Αἰἴωβέοχο, ϑὶ 
οοπίππάπ6 βιῖϊ ρου βοπᾶ Οἢγο- 
11Υ]}1, ῬΓῸ ἔπειτα δου ]ρεπ τ ἢ] 
νιἄοῖαν. ἐπείγε, δὲ φιιζίρηι ; 
δῖπ ἔπειτα (Ὀπιῖοο Υοὶϊηαπ8-- 
ἐπ, (πὶ νουδιη Ππ πη ΟἸΠῚ 
ἔλιθιιδ δε θ 8 δηϊοιἶδ6 
ΥΘΟΙΙ5 ἰυ101. 1)6 ὈΥΙΟΥΘ 
Ἰλοναγῖτ5 τηϊογοοάοὶ Ῥ. 1δι. 
ΠπΔη)}15. 11 πᾶ Ῥαγίϊοι]δ, 
εἰπβήιθ ᾿υδοροβίθγα }051110- 
Π6 8.118. 1116, ἡπ8πὶ ΡΥ 
δἰ, Ῥ͵ΓῸ πιοῦα 850 Ρ}1]050- 
Ῥμείαυ. ΑἸτοσππὶ παπά ἴα- 
οἶα Ῥύόροῖ, 4ὶ Ῥϑυ]ο ἐϊ- 
Πιρθηΐτι8. δα 114 δάϊοπάθ- 

ΟΌΠ ὅπὸ ζαη}} 1} 1 851π|6 ν]- 
αὶ ἴῃ μοι [απ 1Π11Π1]81Π} 
Δαι188.5. Αμδοῦθοη. ()ι80 
ῬΟΥΓΟ ἀε μος ργονογθῖὶο πο- 
δῖε ϑολοἠίαθίοδ δχροβαϊμῖ, 
δοΥαα. Ὠ11}] ἃ0 .Ζγ͵ἱδίοίοίε 
Ζυ 5858 οοΙηπιθηιογαίπι ἴἰπ 
ὙΜΠ]οδιοσμπλ ὙῸΡ. ΦΟ]]ΠΠΡΟΥΒ 

Ποοὲ εχ «Πἤπόπαοο ἈΠ). ν. 
525. Ἐς 14 δπϊῃ βό]πιπὶ Ρ1- 
Ἰοβορηῦ5. βουιρϑοσαῖ, Μ||- 
δῖ08. 1 Ῥθγαϊίαιη Ἰα ΧΈΡΙΝ 
ΡΓΟΪαρ505. ργιβίϊπαιι αἀἸσηϊα- 
ἴοι πλ 1 ἀγΊβαιι6. Του π6 115 
Ἰδιάθαι γτοίϊπογα ποη ῬΡοία!8- 
806; ππᾶθ πιδηδνοῦῖ τη ν}- 
σιι5: Πάλαι πότ᾽ ἤσαν ἀλκεμοι 

Μιλήσιοι. 

12 Εἴρηται δὲ ἡ -.]} Τηϊογ-- 

Ῥοπομάμπιη ἴογα Ραΐο κωὲ ἰοῦ 
Ρϑοῖο: εἴρηται δὲ καὶ ἡ παροι- 

μίρ, 6], εἴρηται δὲ ἡ' πα- 

ροιμία καὶ ἐπὶ τῶν σπρ. οἷο. 
ΡῬυϊμππι ἀσοϊαγαῖ, απ86 51 
ῬδΓοομλαθ ΠΙ6Π8 ὩρΡῸα 47γ2-- 
δίορηαπεην: ἴπηι α0 86Π811 
μαμὰ ρδυπι ἀἴνοῦβο 80 4115 
τπιδυγρείασ. Βανεὶ Δ; οείο-- 
ζΐπις., εἴδι οὐάϊηθη Ἰηνογίο- 
τι: ἐπὶ τῶν πρὶν μὲν εὐπραξ 
γούντων. ὕςερον δὲ δυσπραξαν- 

των᾽ (ΟΥδαδοιμ νἱχ οβϑί: [6- 
586, δυσπραγούντων, ϑῖν 6 δυσ- 
πραγησάντων) τάττεται δὲ καὶ 

ἐπὶ τῶν πρότερον μιὲν χιρωμιένων 
τισὶν ὁπωσδήποτε, ὕςσερον δὲ μὴ 

Φροντιζόντων αὐτῶν, ὡς ὃ ἐν 
᾿Αρισοφάνεε νέος μιεμήνυκε τῇ 
γραΐ, 
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Προτοῦ δ᾽ ὑπὸ τῆς πενίως ὥπαντα κωτήσϑιον. 
τ ; Ὁ », ε , ) Α Ν 

Γρ. Καὶ μὴν προτοῦ Ὑ ὁσημέραι, νή τὼ “εῶ, 
Ἁ ᾽ὔ 3 , » » 

Ἐπὶ τὴν ϑύραν ἐβάδιζεν αἰεὶ τὴν ἐμήν. 
“ 

διά 9 τὸ τοῦ ὀσπρίου χαῦνον" τοιαῦται γὰρ καὶ αἵ γραες" καὶ 

διὰ τὸ ἐσθίειν φακὴν τὰς γραὺς οὐκ ἐχούσας ὀδόντας. 

αὶϊ, Καὶ μὴν προτοῦ γ᾽ ὁσημέ- 
ραν" Ὡδπὶ ΠΙατ140 ΨΟΙΒῈΠὶ 
Ῥιυδοοοάδηϊεπ ρεύβοηδθ αἱ- 
ψΟΥΒῶΟ ΟρηρΥεσθ ἄἀοπιοπ- 
δἰσαῖ: Ζοοναγίμπν νἱάθ Ρ. 
280. Επυϊάδμ πια]ΐο Ῥοίϊτι8, 
Ῥάτγνι]α πλίδίϊοπα ἱπάποία, 
ῬΕΥΒΟΠα5 510 ογἀϊπατὶ νε- 
1: Χρ. Δῆλον, ὃ ὅτι τοὺς τρό- 

πους τις οὐ μοχϑηρὸς ἢν. Γρ. 
Ἔπειϑ᾽ ὅτε πλουτῶν οὐκ ἔθ᾽ 
ἥδεται φακῇ. Χρ. Τροτοῦ δ᾽ 
εἴο. ϑοι]οοὶ ροϑὲ 1πίρυ]6- 
οἴπην ΟἸΡΟΙΎ}1 αϊοίπιτη Ρ6Γ- 
8Ε αν δητι8 ΟΟΘΡί.Π) 567-- 

ἹΠΟΠΟΠΙ; τππᾶ4ὸ, αποὰἀ ΠΙῸ 
ἀδεδῖ, ὩΥΌΈ 581 σοηνοπιῖ: ἔς 

“- 5 φΦ' 

φειτῶ εἰπὲεν ἀποπέμπων, οτι 

πλουτῶν οὐκ ἔθ᾽ ἥθεται Φακῇ. 
ἘΠῚ Δ ΠῚ ΠΙΠ1] χϊπῃ8 ΠΟ, 
παῖ Δἰτθπατη ν]θαίῃν, σο0η-- 
ἐεηΐτ5 ἰδηοη βδπὶ ἰΘΟΙΙῸΠ6 
νυ]ραῖα, τᾶ βεηὶ ἴδοοΐο 
ἰγεβ ψΌῦδϑιι8 οοηΐμηιιο8 δα }τ|- 
ἀϊοαίΐ: βοηΐθηϊαηη ψΕΈΓῸ 4}1- 
εν, ὅἂο ϑοραγῖμβ Τοοϊζ, 516 
ἐεποάδαηάδιη οχιβίμο: Ζ41Ῥ- 
Ραγεξέ πιογέδιι5 6856 711: γι 
ἀοείμηαν ἀαπμ δαπθ αὐϑιχεῖίβ : 
«1 βο]οοῖ ἰθ νϑίθ]δη Το8 
Βῖ0 1 8185 βμάρευα 71536Ὑ}, 
φομαϊσῃμοῦιθ ΤΈΒΡΟΊ80 {ἘΠ ΟΡΕΐ 
αἰπ5: {μην ρόῦζο τιὲλι δὲ 
χΐγμπν, δὲ εἰν αἀποίινδ 

-δαιϊΐ, 

ποῦν αγηρζδιιδ ἴοτιέἑομία αἰεῖε-: 
οἰοίμιγ. Ἐΐππο νουδαπὶ ϑιεζ 
εαἷας ἴῃ ῷακαὶ ποία! 6886 Ρᾶ- 
ΤΟΘΠΊ]Δ1 ἐπὶ τῶν πλουσίων γε- 
γονότων ἀπὸ πενήτων " 50 
οδὲ Μγαβημδ, αποπὶ Ἱπίεῦ 
ἀασὶα γὙΕΡοποῦο ποὰ Ρἱ- 

1οὲνο56 γαοίτι8. 7ατυ εἶο-- 
δἰϊέ σαπείεγε ἰοπέθ. ῬΎΟ ἅ- 
παντὰ κατήσϑιεν “Ζελεπαειια 
πὰρ οῖ ἸΥ, Ρ- 170. Ὥ. ἅπαντ᾽ 

ἐπήσϑιεν" Ρ6] 15 Θηΐπὶ ἐπήσϑιον 
εὐἀυνγ. Οεμαϊπαα Ραῖο : 
πᾶπι 141}1} ποῖ Ροϊογαῖ". 4:16- 
γιαοῖδ, απὶ οοπδαϊΐο ρῥγοίΐα- 
11}, τὖ ἐπεσϑέειν πΠᾶο δαοῖο- 
γΥἱϊαίς Πυιπαγοῖ: δἹΐοστιπι Βπ0 
1Π]αίππιὶ οχ ν. 1οῶδ. 1΄4απ9 
ψουΡτιηι 586 01:5 1πἴγὰ ΤΕΟΏΥ-- 
τῦ ν. 1120. 1121. χι44. 
4αῖρτ5. πὶ Ἰοοῖβ Ορρογίμηθ 
Ῥομΐαν: πο οοπίχα χι]10Ὸ 
τη6}1π|8 ΄φυσάγαὶ ἐπήσϑιεν. Ὁ - 
ἰγαπηατιθ τιϑασραπὶ ἐπέσϑειν 
εἰ ἐπεσϑέέιν" ρίολαγπιν. 8- 
ρυὰᾷ Ζτλοη. 1ΠΠ. Ρ. 85. Ὁ. 
Τὰ γλυκέα μὲν ἐντὲ ἐπέσϑειν. 
Ῥλεγθογαΐ. ΧΙΝ. γν. 645. Α. 
---- ὑπὸ τῆς ἀπληςσίας Διαπό- 

νιον ἐπῆσϑεν ᾿ἀμφιφῶντ᾽ ἔχωνς- 

Οαἰμπαοῖ, Ἐρισν. 1.1, τσ 
Υ͵ 

ἅλα λιτὸν ἐπέσϑων. ᾿ 

ν. 1007 Νὴ τῷ 3εὼ] τὸν 
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Χρ, ἘΣ ἐκφορών. 

3 Ὁ " Ὁ 

Ἑρων ὄκουσαι, Χρ. 

ΛΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Γρ. Μὰ Δί᾽ ̓  ὠλχλά τῆς φωνῆς 

σ΄ Χ ΡῚ 3 Μ΄ Γο. Καὶ νη Δί᾽, εἰ λυπουμένην γ᾽ αἰσϑοιτό με, 

Ἔρωτα καὶ τὴν ᾿ΑΦροδέτην. Ο.Ψ 
1)᾽ Ὁ. κι βο ]οδὲ Ροι 588 πα- 
ὨΠΠὰΔ ΠΟΙ ἸΌΡΑΥοΙ δηῖι5. 1101- 
πιοδ8α, ΤΠοογοδέμην ἀπ αϊ ππὸ- 
Διοσοια ἱπίογρχοίοιη: Νὴ τὼ 

ϑεὼ, ὥρκος κοτοὶ Δήμητρος 
καὶ Κόρης. ΤΡοί. Χ, 57. Ἐ- 
Σηοπάα .93.,.γ8. Ρ. τοῦ, ν. ὍΣ 

γι 1009. Ἐπ ἐκφοράν] Ἐπ᾿ 

ἐκῷορᾷ] ἤγουν. ἐπ᾿ ἐξαγωγῇ τι- 
γὸς πράγμα: τος. (. 100. "εν- 
ΤΊ ῬυΒ561 ἐπ᾿ ἐκί(δορό, {008 

ΤΠ ΌΠῖῸ ἸΙπρτιὰθ Ογάθοᾶθ ΠῸΠ 
ΤΟΡΙσηδλ5.: 864 νυ]σαί μι 
ΘΟ 18 ἸΟΘΉ ΘΗ͂Ι τι58 {π6-- 
ἴὰγ: βαδέήζειν ἐπ᾿ ἐκφοραν, ὅγη- 

465. Ἐλρ. 111. ἐπ᾿ ἐκφορὼν ἥκειν 
τοῦ τεϑνειῶτος, 2.,γ5. ἀριιὰ “4-- 

ἕλει. ΠΡ ρυ..0,.ὅ.,..; 
τὴν ἐκφορον ἀπαντῶν, Ζιμοίαμ. 
οοη., Ὁ. 1017. Ο᾽ ὁ6χ6- 
ιῖας ἐγ. ἘΠῚῸ βθῆβιι5 ἀγὶ- 
8. ΡΠ Δ ΠΟΙ. Ἰοοὶ «ατιῃ} δἱΐ ρον - 
ϑρίοαν 5. οἱ Ιϑσο!] δἰδεπι πὶ 
ΟΟΙ]Ὸ5 Ἱποαγχαΐ, 1Π0Υ6 Π}1Γ6-- 
γ18, αὐϊά πον νυ [ηἰεγρτο- 
ἴθ 1) Ὁ, (ὦν, οὐ 1πη αἰϊδηὶ 
Ἰοπσα ραᾶγίομι νοραθταίια 1]- 
μὰ ἀοοίρογοι : πἰδὶ 60 ἀπο6- 
τὸ Ραϊαντς,, απο ΟΠ θιΎ 115 
ἨΙΟΧ τοϑροηάοί, τοῦ λαβεῖν 

- ᾿ 

7 ε 

μὲν οὖν χώρων. Νοη εἀπ|- 
οι 1ηϊϊοιον, ἐκφορὰν ἀρυή 
Ῥχιαγοῖ. '. 11. Ῥ΄ Ὅ6ο.͵Α. 

βάθρα 46 γεριι5 

40 

οἱ ἐκῴορεῖν 
εἰ δι ροι]οοῖ]ο. δα, 

μβέόονον 
Ὁ Ὧ Ἶ Γ ΄ 

Τοὺ λαβεῖν μὲν οὖν χά- 
θιν. 1οΟΙο 

ἄοιπο οἤογαπίαν, αἀπΐ ΡῈ 
να] οἰϊᾶ ἐχρουίδηίι: 864 
Ομ ἃ ἰ4}1 ἐχρ]οαίοιθ ἀ6-- 
Ῥιιεγᾶΐ  τονοοᾶγθ νοίαϊα οἂ- 
ῬΟ]αγῚ5, ΓᾺΠΘΥῚ πιασὶβ ἰθπ-- 
ΡΘδίῖνα,, πᾶμι ἀ6110118. ἃη)8- 
ἴον 118. [Δ οὴ ἰᾷταθη ομεσ- 
γα ΐ σμοναἃ Ἐοο]65. ν. 920. 
Οὔκουν ἐπὶ ἐκφοραν γε: τθὶ 
ιϑολοί. ποίαϊ : ὅτι τῶν γραϊδίων 
ἐκφέρουσι τὴν οὐσίαν οἱ ἐρώμεε- 

νοε" ἰὰ 4αη. δαύῦγο δυϑβουϊία, 
41 Ἰοηρο γϑοΐμ5. 1η|6]] χη. 

ν. 1011. Αἰσϑοιτο) Νοήσεεε, 

ὝὙπεκορίζετο) ὑποκοριςικῶς ἔλε- 
γε. Ὁ. ΠΒΠ᾽Ὸ. 41 1ῃ Νεσζάρεον 
οἱ Βάτεον ῬΎΟΥδι18. οἵ κά, 
ΘΟμβρΙνἃΐ. διεζαδ απο Νετ- 
τάριον Βαβοῖ εἱ Βάττιον, 480 
Ῥγορίιιβ δοοοάιμ δὰ 1ηρ6- 
Ἡ]ΟΒ1 551} 1} Β11}1Π1 4βομέἐοϊέ 
Ἰηνοηΐαι, Ναττώριον ὧν καὶ 
Φάττιον. οο ἐσὺ 41 ἢ 
ρΡ80. “Ζη72ιυὐἯϑορήἤαπο δἰ γγοΐος- 
οἴ. ἡππὰ πῸη Ομ 1Έ6Π), 
ΥἸΧ ΤΟ ΡΕΡαγ 6 111] Ροἰ πὶ, 
ὯΘ ῬΓΙδίϊη85 ἴῃ δεάοβ γυϑϑὶῖπ 
ἀπολο. ΡΥ ΤΟΙ Θηγ76η68- 
ΔΓ0}}18. ῬΥΕδΔοδυθ ἢ 15 η86. Ρ8Υ- 
ἔθη οσοιράνογαίΐ, απὸ εγδῖ 

δου] η6. δ .1}1., Ἵ1πῃ. 2ἀ- 
ὦὧον τὰ 7 μογοί, Ὁ. 407. 4πθηὶ 
ἸΠΙΡΟΥ., 6τ νησσάρερν ΒΟΥ ῚΡ6- 
Ἷ: "ΔἸ πο, πὰ, ἀποά 
Ἄστε; κώτερον Ἰ ανν οἱ νι18- 

, 

ἰλ6. ἸΘΟΙΙΟΜΙ 5101} }1π|5, νησζας 
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΄ Ἂ ’ « Ψ 

ἱ Ν,τάριον ὧν καὶ Βατιον ὑπεκορίζεϊο. 
᾿ ΕΥ 9) 3) « ᾽ 

Χρ. Ἔπειτ᾽ ἴσως ἤτησεν ὧν σ᾽ ὑποδήμωτα. 

1012 Νὲτ τώρεον ὧν καὶ βάτιον.] Σύμιμαχός φησι», Ἔ Νώ 
ι 

ταρος πολὺς ἐπὶ 

ριον" Αἰΐεσγα ἴογιηα, ἰοϑβίε 
Ποδοποριιίο περὶ Σ χεδ. Ὁ. 
179. 1 Ροραΐαγθι δα ἃ}Ὁ- 
τι: 
γῶς νησσάριον. 

ν. τοι. Ἤπστησεν ἂν σ᾽ ὑπο- 

δηματα } ΜΙμΐμ 6. ρου πο Π π} 
οϑβῖ,, ηυοά βαρ Θά αι οὶ ΠῸ. 
Ἔπει ἤσως ἡτησ᾽ (ἐζτησεν) ὧν 

εἰς ὑποδήματα . πᾶπο ΘὨΪΠῚ 
ἐρϑᾶπι Ἰἰοᾳαθ 1 ΤὈΥΠτ] πὶ 8-- 
ὨΠ8 τιδαγρανὶ ν. οδά. οὔΠ]τι8 
ψεῦρα ποβίου: ΟΠ οι Ύ}1ι5 73:- 
κῶς 1ϊίαίῃγ. ΤΤημηπΐαπάδο 
Ἰδοίίοϊ Τουϑιΐαη. οσοδβίοθια 
ἀοάονις οἰμηΐδϑιι5 δοοιϑαίντι5, 
4 βιρτα Πιοραΐ χρυ βδι18, 
ὠργυρίου δραχαώς" ἀτᾶο ἰαὰ- 

1Π6ὴ Ταΐϊο ρογαταιη οϑὺ 14- 
ΠΛ] 1715, τ ν. 1οϑ2. πθ6 
Ἰεριῖη86 ΒΟΥ] ρ 1 86 ἀ Δ ΠῚ ΠῚ 
ἱπίονγο ἀορπογαί, ΕἸ οραπη5 τς 
5115 ῬΓΔΟΡΟΒΙ ΟῊ15 εἰς" ἤλεαγι-- 
οὶ. ἀρθαὰ αμιομ. ΧΠΙΨΝ, ρ. 
Θά4. 15, εἰς τὰ κρέα μόσχον 
ἔλαβες Ἵπεοογῖέ. Ἐπὰ. Υ͂, 
οὗ. ἐς χλαῖναν μαλακὸν πό- 
κὸν «νον νὸς δωρήσομαι. Ῥαπ- 
Ἰὰ αἰβογοραῖ, τὶ ἰδέ 51} 
ῬΓΟΧΊΠΙ ἢ, ΠΟΒΙΓΙ (ὐονεϊοὶ 
Ῥδο. ν. ὅ06. --τ-ο--- οὗ τὸ σχοι- 

Τὰ παχέα συμβάλλαοντες 

ὁλκάδας" ἱΠυάφιο 

᾿ 
νέος 

᾿ ι 
ξις τὰς 

»ὩὭ - κ 

Νῆσσα καὶ νῆττα τὸ κοι- 

“μαλακίᾳ ὀνειδιζομοενος ἐν τοῖς ἑξῆς δρώ μασι» 

τΤλοορλγαοίὲ Ἡϊοῖ, ῬῚ, Ψ', ο. 
5. εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς 
τὸς λίμνας ἐκ τούτων (τῶν δρυΐ- 
νων ξύλων) ναυπηγοῦσι" Ραν1- 
410 το ἀϊοππίαν εἰς γος 
ρὸν ὑφαίψειν, πλάττειν τοὺς πη- 

λίνους. [4114 “ϑτηϊ δ8ριὰ 1,84- 
{ϊπ1085, ῥμῥαγαγο ἐαματν ἐπ Ῥ6-- 
δέου; εἴαγὸ ἐπὶ διεηνέεν εἰΐ-- 
γνἑοίζιεστν ττιναο; Θοηγενῦγα ρμδπ 
ομπίαην, ἐμ, δαί αδ., ἔπ 070- 

πᾶπν αὐτεαην φιπαίφοϊπε ἐα-- 
ἐοηέω, 

τ Νέταρος οἷο. δομο] ππὶ 
δογὶὶ οὐὰ [)᾽ Ὁ. Ὁ. αὖ βαϊ15 
ποι ναϊάο ἀἸβογοραμο: Νέσα- 
ρος καὶ Βάτος ἄνδρες ἤσαν 90: 

λυπρεπεῖς καὶ ὡραῖηι" παρή- 

κραζεν (1650 παρείκαζεν, 0} 
παρήκαξεν οὖν αὐτὴν τούτοις 
ὑποκοριζύμενος " ἀλλοι 3ὲ νιτά- 

ριον καὶ βάτιον φασὶν εἰδὴ ἐν- 

ϑέων, ἵνα λέγοε, ὡς ἄνϑη με 
εἶχεν καὶ ἐκολάκευνεν. 1[1)εῖγ8- 
οἴ νΙἋ4685. ῬΓῸ Β60}}}} σα-- 
10, 4ποά ταροπα! ]ογ 15 6- 
ταὶ Ἰἰογαίαγαθ. [ἢ θο, «ιοά 
ϑιείάαβ νουβανιΐ, “ρίδίορλα- 
715 ΘΧΘΠΙΡΙΥΙ ὈΓΙΟΥ ἰδπ- 
ἰμπημοάο ἔπι, ε4φμ6 Ρο- 
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᾿ νὰ 
καὶ Βάώτος" καὶ τὰς μικρὸς δὲ 

ἰοῦ μὰ] 18. 501Π1011: Ῥ8Υ5 οΥ- 
ἄϊπο ποημ}} ναγιαίο: 46- 
Ῥὸο Ἰδοίιομο Μίοάϊο], Τὰ 1. 
ἃ ἅτιὰ πεβοίὸ 410 ΠΟΜΙΠ6 
Αἰμδέεγα. αἰϊαπαηΐα]α τος 
οοδδιί: Νιττάριον Βάτ- 
τίον " ὑποκοοισεκοὸὶ πρὸς γυναῖ- 

κος᾿ Νιτώριον, οἷον, γεύττιον " 

ἢ 
...} 

χουτέςε κοράσιον. Σύμαχος δὲ 
ᾧησι, Νέτταρος πολὺς ἐπὶ μια- 
λυκιᾳ ὀνειδιζόμενος καὶ Βατ- 
σιος" καὶ τὰς μικρὸς καὶ 8η- 

λείας βατύλας ἐκάλουν" καὶ 

Θ. δρ. ἐ. Β. Οἱ δὲ φασὶν εἰδὴ 
Φυτῶν" 9. οὖν ἐ. . .. εἶχεν. 
δου, Νιτζάριος, ὄνομα κύ- 

ρον" αοὰ δῖπο ΠΌΧοΥΙς, δὴ 
δἰαπάθ, ἀἄϊοεσο ποὰ [ιὰ- 
Ῥεο. ἤβεημέζοϊμιδ,, τι δὰ ρ4]- 
] ΓΔ 1118η} Ομ] δ μἀαὶ ΠΟ. 0. 
νὰ ργοοοάεγοῖ, δοι 55} 1η6 
ἀϊδραΐαντῖ, πῸ}} 15. 6556. ργθ- 
1, απϊοηπια 1ᾳ ποῦ βοίιο- 
11ιοὸ ἰνγαἀαΐιν, πο Δ] 1ππὶ 11 
ἤπεπι οχοορσιίαΐαιη, δ6ᾶπὶ 
π6 ἱρπογδμῖῖα φϑυϊυοογοῖ: 
ψεύθοῦ οαπιάθηι, τι 1|1ὰ- 
οἰν5 ΨΙΥΙ γαΐϊΐομεβ ἃΡ ΟΠΊΗΙ 
Ῥατίε ἰπίΐ δϑρῆιὰδ ἢγπηδ6. 
Ῥυϊμλιη δηΐπι, ΠΙσοῖ νγ1- 
πὰ ποπληαπι αἰ  πυινἃ 
ὙΠ] ΟΥῚ ἀρϑαγάθ ἰσῖῦη1 οοπ- 
φοάδιη, ἅμ, οἷν ϑγηιπαολὲ 
δάο ἀὸ Νῆίαγσο οὲ Βαϑίο 
γοὶ Βαϊίΐο τὼ. ἀπριπ νο- 
ΟΘΠ8, 88.119 νεβοιθηβ εϑΐ 
σαιι5α, 4ποἋ ποπιο 8108 608 
σοπηθιλογοῖ ὁ απᾶπι ΠΟΗ 
Ῥϑιοα ἷπ [18 1ρ5156, απᾶ8 
χοβίαπί, σομηοοά! 185 Την οαϊππη- 
ἔὰρ, σἀπογιπ ΙΠΘΠΠ0 νοὶ 
ΒΘ] 81, ὙῸ1 ΔΙΣΟΒΌΙ 86- 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
] 

ϑηλείας, Βατύλους ἔλεγον. 'καὶ 

1161 ἰαπίαπι δάραγοαϊ: εχ 
Δ1155138 οογίπηι οδὲ πιά 

ῬΤΟΐΟΥΥΙ ἔππὶ νοσάρπ!α,, ἴππὶ 
ΠΟΙΉΠἃ ῬΓΟΡΓΙᾶ, 4186, 81 
σογιαβ δοσύὰ ἂἃ0 αἱΐογσο 
ἜΧΟΠΊΡ]Ο, πὶ ἰοβία ρεπ- 
ἀθαῖ, ρῖο ζ4]515 5᾽πΐ Πᾶ- 
Ῥομάαὰ. Αἰἴψιϊ 5 πηδο] 85 
Ἰαιϊάο δουῖθεγο πὸπ 6Πῃ- 
οἰαίαγ, Νάλα νο]  ΝΙ- 
ἴατιιπι οἵ Βαίίαπι { ΝΙζαγτπα 
αυϊάοχη βἰπο ἀαρῖο, ἀο 84]- 
ἴθσο δὶ ἔογίθ, αιοά ροβίβα 
νΙ Δ Ρηι5, δ: ἀπρΊσεπαὶ 
Ἰοσὰ5) τὖ π|01165 οἱ βἴθιι-- 
γιαΐοϑ ἰγδάποι ἐν τοῖς ἑξῆς 
δραμασι" αὐοά ἴα]δο δ4ῃγ-- 
ΠΙΔ6 1 16, 486 ἴππο 
ἰοΠΊΡΟΥ8 Ἱπβρθοῖῖβ ΟὈμυῖΐοξ 
{Ἀ01}}185. δχρίογαΐϊθ σοβποϑβοὶ 
Ῥοίεναΐῖ, οὔ)5 ἴογοι 1πρπ-- 
ἀσηι146 Ὁ Ἰ)οϊπάθ τιἰςΞ 1η56- 
ὨΪΟΒΙ ΒΒ: Π|6 ΟΟμ]ΘΟΐ1 ΠΟΙ 
ΑἸ εασ, καὶ τοὺς μικροὺς 
δὲ καὶ ϑήλεας βατάλους ἔλε- 
γον, ομιοηκαίϊο ἰαπιθη,. Ὠ1-- 
δὶ Ιοπσθ 0, ἀπᾶμπι αποά 
Μομίζοίι5 5.0) 6 011, εἰ αιαῦ 
Ῥιηἀαιηθηΐο, παι βα.15. 8115 
μία, εχίνδαιθ ΟΠ Π6ΠῚ (π-- 
Ῥεαί!ο 15 δ᾽ δα ρο 5118. Ῥγδο-- 
ἴογθο μικροὺς, αποά νορᾶρι- 
Τὰ ΟΥαμγ Ἰ]σοΥ ἢ. 1]}11|8 
δα οχρ!οδηάμπ βάταλος 84-- 
Ἰαρθιῖ: απ οαιιδὰ Ὑ]ΡΏΠΣ 
γηδσηαπὶ νιάθῖαν 1ΠΡ1}}1586, 
πὶ ἸΠΒΆΒΟΡ ἰοηέαγεῖ, μωλοῦ- 
πούς" Ῥτόρμιβ οαιήάομν δά 
ἸΠ1εγ 88, δὶ γῸ8 Ῥοβοδΐ, 118: 

πὶ μιαρϑύς, Αἱ να σαὶ..." 

Ἰδοῖο ποθ ἕανοὶ ϑιιὲ- 

εἰας 3 ἴανγοὶ οἰϊδαι, ποά τηᾶ- 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ, 

’ 

Θευπόμιποῦ δρὰ μοί ἐς Βατύλη. 

δὶ οδῖ, ἴουπιὰ νοοὶβ 61Π|1- 
παϊνα: Ιἀοιχοο 7. ϑέερλα- 

γι ἴὰ ὙΓΠε5. ἴ,. ὦ. 1πάᾶ, 
βατύλας 56 τϑροβιῖβδο βιοποξ 
ῬΙῸ βατύλους, εαπιψιιθ 807γ-- 
ῥμῥέιμαην γαΐζοηξ 6886 ΘΟ) ϑδονὲ 

ἑαπεαπι. (Λυϊὰ ρόῦστὸ ἤοῖ 
110 οοπιοοάϊαο 'ΓΒδοροπι- 
Ροδᾶθ {{||ὸ Βατύλη: δὴ ἰο- 
πιοτὸ οομ[ οἴτὰ ἀϊσοπι8, οἷ, 
4αἴἰὰ παδάθπϑπι 8}101, ατι8}-- 
τὰπὶ δάϊιτιο οομϑδίαϊ., σοιητη8- 
Ἰῃου οί, τπὰ Ἰπτπνὰ Ρ6Πη1- 
[π8 Ἔχρυηροηάπιῃ ὁ ατιὰ 46 
γ76 ἄτη ἰδοεῖ ὙΙΣ 511Π1|ΠΊ118, 
8115. 56. ΑἰπΠΙοι]αΐοι δᾶπὶ 
ῬΟΥΒΘη 5155. οδίοπαϊἑ ; πᾶπὶ δἱ 
Βατύλη νἱΐΐο οαγεΐ, ραγϊίου 
χοϊποηάα δαηΐ ῬΥΪΟΤα; 581Π, 
Ἰοὺ «ποάπθ πλιίαηάππι 11) 
Βατάλη. 8ηὶ (6 νἐταρῷῳ οἱ βώ- 
σῷ, Βοράσιπι Πουινο σ6- 
ΤΟΥΡτι5., Π181] οππΐπο οο0Ππ- 
ἴοπάο: ποὺ βάταλον, 4πὸο- 
το ἰαγρίτβο]θ γνοοϑιΐ 
Οοπιϊοὶ τὴν ἕδραν, ἄπο ρᾶ- 
γμπὶ ἄξδοοτα ΘΟ ἱπῇ- 
ΟΙΟΥ ; ἰαϊοπη ομἰπὶ ῬΓδΔΟ 86 
ρδοΙο ἰεγπηΐ, απᾶπι ἃ 
Ἰ5ΠΟΒΙΠΟΥθι5. 861 νου σθη- 
Ἢ15. ΟΥδμμ 1018. ΡγοΪ οί} 
ΠΡοπίον ογθάδβ. 1)6 7) 1ώγ-- 
σι Ἰηϊευ ρΥοἰαίοπθ δῖ 4τ|86- 
Ταΐογ, 41|ὰ γ685 εδϑῇ; 681} 
νάεο, ΠῸΠ τ] Π8,|ὦ 4081} 
οεἴοναβ, ἃ “εμίεῖο 6ΧΡ]ο- 
αι: Αἰιδίογιι5 Ἰαἰοσοθάϊί, εἴ 
71αη. αν βοηθῆ) νητ- 

τίον δι μἀδηϊϊ8 ΡΥῸ γεύττεον 
Δ Ρ] οὶ πιῦ. Τα 58πῸὸ ποη- 
11}}} σοηβα! πη ἰαΐθου 1ιὸ- 
ΠΟΣῚ ΟΥδμμπδίϊοογα παμα 
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Τινὲς δὲ νιτώριον καὶ βάτον εἰδὴ 

1 Ππη1: 50 4110 [δ η16}} Π16 
ἀνα ἀἀάϊιιιηι οδονεὶ κορά- 

γα], υἱ διράας Ἰιαεῖ, 
τουτέςε κοράσιον. Οὐ οηϊμηι 
651 ῬΡΟΡΙι8, αὐᾶπι αἱ ΒῖηῸ 

σιεὸον 9 

1 ΒΒΡΙΟΙΟΠΟΠῚ ψΟΠ148, .1)- 

εἰγηπέην ἁσῖ μον μονα γ6- 

ῬΌΓΙ586, δϊ ΒΟΥ 1 νοΪ]αΐδ8- 

86 γοττάριον. 11 «αἹάομ) 10Υ-- 
πὰ ᾿Ιοοὲ αὐ Αἰοαμι ἀπι18- 
8111 ΠΟΙ τοβρομάοαί, ἀπ61-- 
αὐπτοάππι 1π|6}1Π|σἹὶ ρΡοίοδὶ οκ 
Ῥλνγπέολο Ρ. ὅ4. εἰ Ἵλοπι. 
Πηαρίοίγο, τάθο ἰαϊηθη ΠῸΠ 
οϑὲ ρυοχϑιι5 δ) οεπάα, απ|ρ- 
ΡῈ Οταροῖβ μαπαἀᾳηδαιδπηι 1Π-- 
ΓΘ 618: νοττεύειν πΠαρεῖ Δ) Ζ-- 

οατια. ΑἸοΧΊρΙ. ν. 492. νοσ- 
σεύειν Πογούοίτιδ, Ῥαπγαϑβὶς 
δριὰ ““τλεη. ΤΟ Ὁ). 
νοσσαάδας ἢ ὄρνεις" νι. «“2πιπιοῃ. 
1π Φωλεῦς" 1πἰτὰ ἰχὸ8 Οσδπι- 
Ὠ]Δ ΘΟ Οὔτ ἰοΥΠΊΙΠΟ8 
1051 βουϊρίουεβ νοίμϑδιὶ Π6Ὸ 
ἰϑηθηΐαῦ, ΘΟ 5816 ἴθῃουῖ 
8586 γαϊπιημξιιγ: {72ἀ1ηὴ νεοττὸν 
Γγδρίοῖβ οἱ γιμρριαϊξ τὰ Ργ1- 
115 ΡΥῸ Ζγγερίο, νοὶ μιιθ-- 
70, 5ῖν6 ρῥιιοέα. 586} 115 1|5Ἐ}0- 
Ῥᾶτὶ, πο δϑίπητ εϑὲ, ᾿χ-- 
Ῥοπάο πππο, δὴ αρίθ οπη-- 
οἷα, ΟὨἸΠΙ6 6χ ρᾶγίθ Θομ-- 
ΘΥθδΐ, 51 γοῆπραδ, νόττάριον 
δὲ οἷον νεοττίον, τουτέσε πορο- 

σιον. ρπίδηι ἀδα!πιῖ5, πἴ 
ΟΡΙΠΟΥ, ἀϊνουβαπὶ ἸοοΙ ΟΠ Θ 1 
1Π νητταάριον, ΘΔ ΠΊΠτι6 δῶ [15 

Δ] απδη, 4πΐρΡῸ 4680 .221- 
ἄγπιο ἴπουιὶ Ῥγοραίθ. ἀρο- 
ἀπ ΟΧΡΟΥΙΔΠΊΠΣ,, 8ῃ ἴπ Βά- 
τον δαάθη σομδπίὶ ἰογίτιηδ 
γοϑροπάοαϊ, Αἴο βατώλιον Ο]1Η1 
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ζυτῶν" ϑέλει οὐν εἰπεῖν, ὅτε ὡς ἀνδὴ με εἶχε. 

1 αἀπδάαπλ Οὐοηνοΐ ΤᾺ ]4-- 
ται ΘΠ π6 {μ|588586. 5011- 
Ῥίιππι: 00 Ὠ181 Ροηδ5, αἱὰ 
15 11811|85 οδϑὲ τοῦ. βατάλου, 
4πᾶμπάο τὴν ἕδραν 515 ῃ1Ποαΐ, 
ὑπο ΡΟ νη. δα ποία 11011-- 
οπο ἡ βάτιον αἱ Πυθα παι 
Ῥυϊανουιῦ 6556 οοηϊγδοίμ μη ΕΧ 

-βατάλιον! ααδπααδι Οὐδιη- 
Τα ἸΟΟΥ ΙΗ ἹΠΟΡΊΙ85 ΠΠ]}}1|8 
ἹΡΠΟΥΙΟ, ἴα) ΠΊ8}1[68[8 
Αὐβαγατ(αΐθιη Πρ ροίγαγ 6 8. Π30 
ὩΟῚ ροβδπι, αἱ α}}} νοῖο- 
ται δὐπησαη, ΑἹ 401 βα- 
τάλιον πο ἴῃ 5πὸ ΠΡγῸὺ χε- 
ῬΈΕΙ, οουξίππο ρμοίΐμιϊ 60 
ἀδ] 401, τ τ] ἀἸοπ] δηλ ἀἀρε}- 
Ἰαίιομθιη ἃ βάταλος ΟΥ̓] 81:- 
ΒΡΙοαγοῖπισ, Εν [Ογῖθ, οἷ] 
Δα} δοοιάαΐ, (ιλοζφρονητε- 
κὴἠν ΑἸΟΙ τὴν προσφώνησιν" 18- 

ἀϊοοπλ ῬΓΟΟΓΘ. ΠῸΠ ΟἸΠῚοῚ- 
16 ἔουν δὶ, πἶδ1 ριάονι οἱ 16- 
οἴου! οἵ μπ|60ὺ ΘΟΠΒὨ]ΘΥΟΙ. 
Οὐοά βεφαιϊίαν, 16 Βου ρ ἢ} 
ΔηἸ1ο {1556 πὸ ἀμ 1ο, πα- 
ρὺ καὶ βατάλιον" πιαίαν!ί, 
41, ἀππῃ Ιοσρονοῖ πῃ νοῦ- 
15 «4γ͵ἱδίορπαπῖδ ἸΟΒί ΓΗ 
1Ππὶ να]σαίππ) βάτεον, 
βώττιον, δρϑαγάθ αἰΐουπι 
ΦΧΒΙΡΕΡῚ 5101 ρευβαδδιί: π6- 
απὸ Ποὺ ἑδμίπαη, 5648 1η81- 
ῬΟΥ οἰΐδηλ αὐποίαν!!. τὸ δὲ 
συνες αλμιένως ὠναγινώσκειν ἀνόη- 
σον" 1η6ἰΓῸ δοι]!οοῦ δοιί5 
Βοπιο οάνοῖα νοἱεϊ; σιοά 
π6 ἰαρἀογοίιν, βάττεον ο0Ὡ- 
δυϊῦ ε886 βατίῳ Ῥυδερομθη- 
ἄσαι : απϑηδαδιη, 5851 6|8 
σομηοαΐιι5. ποο πιοηΐί πηι ΟὉ- 
βου ναἰϊομὶ ΡΥΓΟΧ Ιλ. Βα Ὁ) - 

πγδηην 

γνο] 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΥΣ 

δὶ γαίΐανουιῖ, ΠΟῊ 515} 76- 
{γασαΐαγι8. δ. απο ν6- 

ὃ . . 

τὺ τ οπποπεαμ τ) ΘΧΙ5{1-- 
ΟὈΒΟΒΓ τ. 6886. ὮΠΠΟ 

: ἵ 2 ͵ 
ποῖ ψοίουῚ Ἰοοίομθ. βατά- 
λίον ογὐπία : πΠ] Δι} 0 16-- 

’ ᾿ 

οἷοῦ γῖ.0ὺ Βάττος νῈὶ] Βατος 
Ῥθδηι δία. Βάταλος, ϑδοὰ 
60, 40 αἰχί, βουιρίαγαθ 
Ῥγοοδο. ππδηοπῖο ΧΆΜ: 
πα 1{Ππ4 διτπτπιϊαίαᾳιιο. χεπῖο-- 
νοΥθ,, Π81] ΔηΊρ] 18 ἃἀρᾶ- 
τοὶ, πὸ Βάταλος «ρῖθ ρεὲὺ- 
ἰπθαῖ, 1κ βοαπεμέθι8. ᾿86- 
Τοῦ ἀμ πτι5., αλα ΡΓδοίδ- 
γᾶπ), καὶ τοὺς μιαροὺς δὲ καὶ 
ϑήλεας βατάλους ἔλεγον, δὰ 
ῬΓΟρΡ 5. δ! αση Ἔχ ομρὶ ἂν, 
καὶ τοῖς μειαροὶς δὲ ϑηλείας βα- 

᾿ ΕΣ Ἂ . ͵ 
τάλας ἔλεγον" καὶ Θεοπομιπον 

δραμαώ ἐς Βατάλη᾽ ποηπ6 ἀ1}- 
Πίεονῦ ἰοὺ τ1]81 νἱάονὶ γνα- 
Υἱ8 6Χ 1050 πόχιὶ ΟΥΑΙ] ΟΗ]18. 
Εχιιοσο οοπμδίτι οδὶ, ἀο ΝῚ- 
ἴαγτο ΡΑΥΠΙ᾿ 501} 101 }1|8.,ὄ 5011ι-- 
Ραμα. 1ΠΠπππ,. αποιηοίο βα- 

, , - - 

γολιον ἃ Βάταλος Π} {1611 ΘΟΟΠ-- 
ψ ΘΗ 6. ῬΡΟΒ56| :, απο 58η6 
τη} }1π|8. δορί, ἀπ]! 0416 
τὰ 5. ὩΡΒΟΠη,) δ1 βατά- 
λην ἀὸ Τρ 15. Τ{{ θη} ᾿1580-- 
ῬᾶγῚ οοπϑίοι, Τ]οχιομΐβ. ἰ4-- 
τηθιι ὉΠ] 186 ν ϑάδη} 81 1118 
16 Ροβία]οί, τοῦ ΘΟ ον ὉΠΊ6 - 
ἀαιοηϊ 511. [ἀ65, κι 1π|8, 
4τιϑ Ῥγεοάποαδῃ,, δϑὶ ργδᾶθτ" 
βίο. 1906 νοῦβ βάταλος ἡτιᾶο 
ζολ. δγοΐαοιεα 1806}. ἘΞξ}ΞΡ, 
20. εἱ “εην. ϑέορλμαπμ8 Βιά, 
ΤΗο5. αν. Τι. οὐβοχναχμηί, 
π0ῃ; Τοροπᾶι: Ποὺ ἰδ πὶ 
δαμηόμορο, Κὶ ποιηῖτη 15 ΟἸ μὰ 
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[ ἜΝ κι ὩΣ 
δι» ὑπρκορίσμικτοι φρος γυναίποι" 

ἘΠΓ [ΟΥπηδ, δἷο μοϊοβίαίς ἔι15-- 
ὁ οπλαΐπο᾽ αὐδοί σα, ππ- 
εἰς βκαταλίζεσϑαι {{ι|κὶϊ τη 1)- 
Ῥίδιοία 17᾿᾿ϑανῖι5 Ῥυλιηα; απὸ 
Το} 1π|5. οΧ ἐὸ ΤΠ] οοίογο ᾿ϊουϊΐ 
βατάλην. Οομβρίγαμὶ Οτγδηι- 
ἠναιοῖ, απὸβ τηοιποταΐ 11γ-- 
ΤΌ. ΑΘ αν αν ΟΣ γδὲ 
βάταλον ὕνομις παωροὶ τοῖς ποι- 

λαιοῖς τῶν μαλακιζο μένων τὸν 
πρωπτὸν, ἀπὸ τοῦ ϑρύπτεσϑαι 

(μι νιάεῖαν, αιοά ν]- 
δαϊνιη οδ, φύπτεσϑαι) ἐν τῷ 
ἔργῳ, καὶ βαταλίζεσϑαι" πι6- 
ἄπο 4114 {τπτὶ (ἰοαιρογὶ 56}.-- 
ἔσῃ! α δὰ ϑεέεΐογυ, Ατισ, ο. 87. 
ὯΙ ἀς δαίθοίο, νοὶ] τα δὼ 
ἃσιῖ. Ἰ]1)οῖπ4θ Βαάσαλος ἰπ 
δγηισιαοθο ῬΥῸ βάτος Ἰάθο 
ΜΔ1Π1 τηδοὶδ ΡτοΡαίι, 4ποά 
ἰοβίαϊ πὶ δι ΠΟΙ1116}1 110]}- 
1εῖὰ δ οἰπαθάμηι, {ἰθ]ο 6 ΠῚ 
Ἑρἢοβίτιπε, οὴἱ ν6] ποιηεδῃ 
μος {Ὁευὶ, νοὶ] ροίϊι5 ἰγα- 
οἴτμη ἃ ΠΟΤῚ θι1ϊ5. ΘΟΞΠΟΙΊΘΙ, 
νεΐοσπ (ὐομηΐοονιηυν 1515 
Ῥτονυοοῦβθο. ίμίέαγοδις 6- 
ΗΪΠ1, ΠΌΠἢῚ ΤΑΙΙΟΠΟ οΧ- 
ῬΙΙοαΐ Ῥγόργοβδθ, δα ρε]]αίτο- 
Π18, πὰ Τ)διηοβιοποῖμ 1η1- 
τη ]οὶ ἈΉΝΡΝ ἀϊβοντίο ἰγνᾶ- 
ἀἸα 1: Ἔν ΤΡ. 847. ἘΣ ᾽ν, δὲ 
δ Βάταλος, ὡς μὲν ἕγεοι Φασὶν, 
«υλητῆς τῶν κατεαγότων " 

δραμιώτ τιον εἰς τοῦτον κωμῳδῶν 

αὐτὸν Αντεῷζανης πεποίηκεν. δὶ 

οὈμπ)θοΐπταθ Ἰοοῖ5 ἀοίαν, ορΡ- 
Ῥογίαπὰ Ἰοοὲβ ἴθ 1θαΐδ] πὶ 
ΑΠΙΙρ δ η15 οομπηοοάϊα, οὶ 
ἀπ ]1ι85 Αὐλητῆς ἀρὰ ,72ὲ16-- 
γιαοῖέσι. ΛΔάάϊε αμιὠαγολις, 
Δ]ὶοβ ροδίας Βαΐα]ϊ ῃιθπιϊηῖ85-- 

καὶ 

5365 

ἐν , 
νιτριον δὲν γδόττιον, οἱονεὶ κϑ 

88, 4 ποτὶ 1Δϑοῖ Οσ τη οἱ 1π- 
τον Ῥοοϊα. σδηίαίου τη σᾶτ- 
Δ δαρίοχοα ἰδοϊδηΐ, 
Ῥυιόνομι 1{1ππη|, ἃ 4πὸ [α- 
ἤ0} παι 8010, ἂῃ μαδὶδ 

706. αἰδιιησιιάτϊιν, ΤΡ οϑήπιπα 
Οὐδ δίϊο Ἀγ 05. ΠΉΒΟᾺ- 
ῬΡοπθ, οἱ ρυϊπιαῃ, (Ὡἱ οαῆ 
ΒΎΜ]ΠΟΡΣῚ οα]οςαίῃ 1 βοθηδία 
ΡΥΟσοδβοχῖί: “όαη. Νιῖ, Ὁ6- 
ποδὶ}. λοι. ΒΙΌΙοΙμ. ρ. 
δὅο7. [ωἰο Πσοπάθ. π᾿ ΡῸ-Ξ 
4 6 η1ὰ 50}0}}} ρατία,, “81 818 
Ἰηίορτα; δ'π ΜΙΪΠΠ5, διρ-΄ 
ΡῬ]ομάπμηι : ἡ δύναται Βάτιν 
λαμβάνεσθαι, 5ῖν6., εἰρῆσϑοιν 
ἀντὶ τοῦ τρυφερὸν καὶ μεαλοίκϑν, 
πὶ, «ποι πιᾶσῖ5. οἰΐϑπι 0]8-- 
οσοῖ, τρυφερὰν καὶ μαλακῆν. 
Βώτον εἰ βατίδα ἀϊνευβαπ σ6-- 
πιι8. Ρ᾽βοισαϊοσ, ἄἀτιοο 4- 
γίοίοίείο, ϑορᾶγανιὶ 2766γ7-- 
ολίμς  ΠΠ απὶ αὐτιὰ ρτδοίοσπ 
4ἀδηὶ ἀϊα! οοία ἀἸδου ππθ ΡῸ- 
πππὶ 7οογὶς εἰ λοι. αν. 
Βατίδας ἀαῦϊξ ποϑῖου ΟὈμιζοτεθ 
1 αθΡ. ν. δο8. πϑὶ ϑολο- 
ἠαδίος Βατιοσκόπους ΘΧΡΟΌΠΙΣ 
τοὺς ὀψοφάγους, «11 στϑοῖταϑ 
ΕΧ 1ρϑ105. «“γἰδίορλαπὲδ Ῥδο. 
ν. 811. Βατιδοσκόποι ἀἰοδηϊοτ. 
Ὑ ΕΓ ΟΒ 1 πλπ|π, πὶ ΤΆΙ]ΟΥ, 
εχ [15 δυναάιί, ΡΓῸ Ἰοοίϊομ 6 
Ρτῖβοα, ΝΡ ΥδΝρ ὧν καὶ φάτ- 

τιον, 5106 ΡῸΡ ΔΡΟΓΓΑ ΟΙΦΙ, 
βῖνε τπἰγιπβαθ σοηπῖσπδθ νος 
οἶ5 Ἰηβοι 1 7 ΠΟ ἩΠ8ΠῚ ἴῃ 
γΑΡΙὰ5 ΑΥἸ5ΓΟΡ ἢ Δ Π15 Οαἢ 1 ΟΥ68 
αν οοῖδη) 6856 ἰἅβεοπι: οἴ 
πηοάοϑα 886 00 50] 1η- 
ΟΥδἴαγ6, σοηϊοσία"}Π) ΟΧ- 

ΡΠοαίιοπαμα 1ποὰλ δα μλθιτιδ- 
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Γρ. Μυτηρίοις δὲ τοῖς μεγάλοις ὀχουμένην 

᾿΄ 

ροίσιον. ἄλλως. Φιλοφ ρονητικὴ ᾿ προσφώνησις" βάταλον δὲ 5. 
ΓΡῚ ᾿ ν Α ͵ Α δ. ΄ 3 [4 ᾿ 9 

δρῶν», προ παὶί τὸ βάτιον. τὸ δὲ συνεςαλ μένως ὠναγινωσκειν, α- 

ν. τοι ᾿Οχουμένην] Καϑη- 
μένην, πορευομιένην. Προσέβλε- 
ψε) ἔνευσεν, ἐθέασεν. Ἐτυπτό- 

μην) ἐ Ἑρό μην. Ὅλην} δὲ ὅλην. 

Ο. Ὁ. θεης Αἰμϑέογι, υἱἱ 
νεγϑπαι Τα] ον οῖ, οὐ] 7.581} 
προσέβλεψεν" οὔ} 118 Ἰμίενρυο- 

τάμα! οαμβα «πο δαἀατῖαν 1. 
σ. 1) Ὃ. ἐϑέασεν, δβυπχίτιηι Θὲ 
Α' νυΐσαῦὶ Ογδθοὰθ Ἰιησιιᾶθ 
ἀϊδ]θοῖο : εοάειῃ βρϑοϊαὶ 71ο-- 
συῶο “Παρ δεγὶ ῬΣάξππρίθαι, 
Θεῶ, οὐ ϑέα, εἰ καί τίνες γρά- 
ᾧουτε" ᾿ὩΟΠΟΥΘ. νΟ]μ, β᾽οα- 
11 ποῖαι. “)ἐδέορλαπὲς νοτ-- 
518 εχ ἢαλμ. 1ὦΦι. 56.115 ἐο- 
ΟΙαταὶ, γοοίθ ἀἴο1 ϑεῶ ῥΡγὸ 
ϑεώον, 56 0118 διιΐοηλ οχ ϑεκίω, 
ϑέα, ἰϊοεὶ ποὴ ἀεδιηΐ, 4] 
σΟΙΠΊΠ6 1 τ511Π| 5 ΘΟ} οἴιηὶ 
ἴῃ πποάππ βουιραηΐ. ΟἿ] αν 158. 
δηΐπι 7. δ8ο5, ἄπ λοπιαθ 
σεῦρὰ ρμούρογαμλ ἰοπίαΐ, ἴῃ 
ΘΥΓΟΣΘΠ ἱποιάϊς ᾿ιϑτηια 5ᾶπὸ 
Ἰενεια., μηϊπιοαμθ, δῖ 
Αἰμοαβ μπᾶ σίδίοῦ. Ἰπίοπαογεΐ, 
ῬΘΓΒΡΟΧΊΙ. Πεῖπάθ,. ᾧπδη- 
πᾶμε, ὅτε 1: ϑογιρίο Οὐαϊοο 
οὐποίίϑηαθ 4, οχίαγο ἀ6- 
Ῥγοβομάδιη, Ρἰδοεῖ ἰϑ16}, 
ὅτε προσέβλεψέν μέ τις. «2 ενα- 
χίπεπε οομ)οοίΐίναθ. Π]θᾶ8. 58] 
4ῖ5 Ορρομαΐῖ, «πὶι ογάϊ ποτὶ 
Ἰχτι}118 Ἰοοττϊοπ8 ἰαΐοιη 11-- 
βίαν Ρ. ὅρο.. Οὕτω σῷφό- 

ταπΐ ΟΥ̓ΔΗΙΠΙΔΙΙΟΙ, σ68Π) 
4υΐδαιιθ νοὶ] τορογοσαΐ, ναὶ] 
1059. ᾿πχογαΐ βουϊρέθγδηι 56- 
οὐ. Νοὰῆ οὔδεοισθ βία 
Ρδίεϊ, [δὲ ἀδοοουρίαα οχ νϑ- 
{π|5115. ἀϊνουβάσπηι Βα. βο]ιο-- 
1115. ΤΙ] 6. απ8λ ΠΩ 56 6 
δ1ηΐ Ἰδοοχαίδο. Ῥοσγσο ἀἱ- 
δαμη εβδί, απαοα οὐβογνδδ, 
ἐν τοῖς ἑξῆς δοάμιασε" πο .11-- 
4140 ἌΔΕΙΑ ἐΛᾺ οομληθπία-- 
τΊο8 δά ρυαπι Ε] ἴα Θ᾽ αοι-- 
Ὀγα586 δυκηωπασλιπι, 
ἀοφοϊάοηι βοομμάιι5 θα} 4-- 
ταιλ ἘΠΕ Π|ἃ 1 ΒΟΟΠ8ΠῚ 80 
“{νϊδίορλαπο ἴαιϊὶ ἀαϊα. 81:- 
Β.}}!} Ἧι ποΩο δα ν. γάο. 

τοῖς ἔξης παράκειται ἐκ 
τοῦ Θοοφράσου" πδαπο Δ] ΠῈΥ 
84 ν. 210. Ζιγποθιιβ, φιβθηῦ-- 
«πιοαίμετη, ἐρ86. «“γἱδέορλαπεδ 
ὧν “Ζ1)απαϊωϊξόιι8 αἰΐ, χίλι 
«Τεργρίδ,; ἐροῦμεν δ᾽ ἐκεῖ τὼ 
περὲ αὐτοῦ, ὉΪαίπ αι ἐσσοὸ Πδ- 
ΠδΙά65 1 οἃ δῖν ϑ' ὙΠ Δ0}}1, 
βῖνο αἰΐογ 8 Ουδμημπιδίϊοὶ 6-- 
ἀλιοπθ βοαπθραηΐν, Οοίο- 
γι (0 νεταρίῳ εἴ βατίῳ ἡτι88 
ϑέορλαπδ ὃοχσΣ ὐπαγγαίογθ 
Ποϑίχο βουῖρϑιῖ, [ιάοχ ε]π5 
δι ρροἀ ΠΡ δα  ηδ5. τ σ, 
1 Βατρὸν.- 

Η ΓΗ 
δν οὁε 

χά ξένον μὴ μνεῖν] Ἐ]π5- 
ἄθμι 16 σ᾽5 τη θμ} 11 δολοί. δά 

δάθ, αὐ ἂν Επιποΐρο 18- 

ΖΔ" 



Ὁ ΠΉΔΘΥΤΟΣ. 362 

4»᾽. “(ἢ ΄ 2 Π τῳ , ᾿ 

γόητον. ἢ δύναται βάτον ἀντὶ τοῦ τρυφερὸν, καὶ μαλακὸν,» οἷος ὃ 

βάτος τὸ ἰχϑύδιον. 

1τοιά Μυρηρίοις τοῖς μεγάλοις. 
ὃ 4. ᾿ ᾿ , 
Επεί ἐσ καὶ μικρο μυτη- 

ρια γινόμενοι δ Ἡρακλέα. Ἣ ρακλῆς γὼρ ἐπισαὰς ἠξίου μυεῖσθαι. 
ἔϑος δὲ ἣν τοῖς Αϑηναίοις 14 ξένον μιὴ μυεῖν" ἢ βουλόμενοι 

Ἶ κ 3 Ξὸ ἐμ γ᾿ « κ τ ᾿ 

δὲ λῦσαι, τὸ ἔϑος, μηδὲ ἀπῶσαι τὸν ἐνεργέτην ΓΙρακλέα, ἐπενόψ- 
2 ΄ 

σαν μυφήριακ εὐμκετάδοτα, 

δοα Οιγλότυπος ὃ νεανίσκος ἣν, 

ὥςε ὅτι προσέβλεψέ μέ τις εἰο. 
1ιοο. ἰαπίμπλ ἀϊοαμπι, {{ΠΠπιὰ χ1- 
Ὠϊ, τοὶ αἱϊὰ ο)115 Ψ1Ρ1., οοἰο- 
τοαῖ ἀε Ονδοοαθ ᾿ἰπριιδο 
Ῥδντοα] 18. ΡΥΔΟΟΪαγΟ ππουλῖϊ, 
ὭΟΠ ρᾶϊιοᾶ, Ὠ]11}18 ἃγραίιιτῃ 
ψἰάουι. χδοίογοα Αἄτεβέεγι 8 
ἐτυπτόμην δὰ ἸηΠσπὰθ οοηνὶ- 
οἰογηηπθ. ψοῦθοσα σϑίμ]: 
εὅο οἵτπὶ ἐπᾶυγαίοσο 1). 
αοῖϊο ἐδερόμην ΕΧΡΙΪιαΐα : ἂγ- 
ον δηϊι38 584] π0}881Ππ|δὺ ψοΟΥ 88 
ΡΙΑσα8 οπλϊῖ απιαΐοχ 8, οἱ 86- 
την] αἰ! 6 1. σομμηηοᾶο δἰ π11-- 
1δηἰ18 ΠΡΟ θυ ρου ρο οΡδίιν, 
ἀυπηπηοάο, απο οαριΐ οταΐ 
Τοῖ, ΟΡθυᾶῃὶ 1081 οὐεθγη 
πᾶγνδγοῖ, 

ἴαθ ἼτείΖ. αὐ 7, γοορλγ, ν. 
1328, 11|1|4πὶ ἰάηιθη δἰ αι η-- 
ἀο τηΐϊσγασε σνἱγογα 1{Ππ-- 
δίγπ σγαϊϊα πὸρ ἀμπριία- 
ταί οἰ Αἰμθηΐθηβοθ. ΑΡ 
Ἡδγοῦϊς ἔαοϊιι πὶ οϑὲ 1Π1{1π|ΠῈ: 
᾿ναϊο Θηΐ ΡΥΠΠΟ ροδίθηι πὲ 
ΤΟΥ͂Θ) ξΕΓΕΤοΟπΐ, χηγϑδίου]ᾶ 
ΠπῸμ ἰδηΐαπὶ Ρᾶγγᾶ δπΐ 1η- 
νομία, 8εἀ εἵ Ἰοδὶ 581} 5ρ6- 
εἷἶε 7.115 δάμιριξα ΔῸ1 ἔγαιι, 
ῬγΠαβαὰθ 7{|58118 ΘΠ] 510ὶ 
ἤπιαμι δἀορίαχο. 1οΥυϊΐοχ υἱ- 

(ἰαΐα σι μα ίγὶς δἀορίαϊου 5 πο- 
16 ᾿ὼ ρΡ. δοῦναί. ΧΧΥ Π, 
Ρ. 99. Ἡρακλῆς γῶρ, ὄντος 
νύμοονυ τὸ παλαιὸν ἡμῖν μιηδέ- 
γώ ξένον μυεῖσϑαι, βουληϑεὶς 
μνεῖσϑαι γώεται ἸΠηλίου ϑετὸς 
υἱός. Ῥεδδβίιηθ 7.60 αἰ αι, 
ΔΟΘΓΡ8᾽ 1116 πηδσπογαι ᾿0- 
1Π]ΠΠΠ1, δὰ ατι08 πὸ οομι- 
Ραγσαημάμπ8 πάθε, 1πη5θοΐαᾶ- 
ἴον, Τιαίϊηθ νον: ὧν 0 6- 
ἐεὶ ,έϊμοεα 86. ἐρ86 αὐορίαξ: 
Ῥοϊοιμι βοιηηΐαβδο ραϊοθῖ, οαἱ 
ΔΜ}]8 ἢϊὸ Ἰοοιι8. Ηϊΐπο 6- 
πιεπάἀαϊοηΐ, αιὰ ζα:. 7α-- 
ὧς" «Αρολίοώογι δχρο]ῖνιξ 
11. Ρ. ᾿ὅ1:. ἢγπιαιπομίαι δα- 
ἀππαν: ΡΓῸ Θέσπεος εηϊ ὃ Χ 
Ῥᾶγσνο Ζροδίαθ δειλοί. δὰ 1]. 
Θ, ὅδ. βπο. οοηίχονουϑίῃ 
Ἰεξοηάμππι οί, ϑετὸς Πυλύου 
ποῖς γενόμενος ἐμυεῖτο" 84-. 
ΒΟΗΠΙΓαΤ, ΠΟΙλΪη6. ἰδ ῃ] 6 801-- 
οἴουβ, ποά βᾷθρε [δοϊΐ, 
οοἸ]αίο, ὅλο. Θ΄ αἴοιι5. )15-- 
ῬΑΡῚ [ογίππα να]ηπβ 1άριη 
ἰεηΐανς ϑαπι. Ῥεέΐέ. Οοπιηι. 
δὰ ΤΙ,.. ΑΔ, ρ. 32. εἴ, φαδπ- 
αἰι8ΠΔ| 76 Θομηβοηίϊαί, ἰσηο- 
ἴδ ἰδ 6 οα Ὀοίεοϑβίαία νὸ- 
ο6 πὶ ϑέσμοεος Ογᾶθοο βουὶρίο- 
τὶ ἱπραίανλ!, Ἰάοπι, αὶ Ποτ- 
ΟἾΪ, ΤΟΙ ΟΘΟΏΓ18 εἰΐδηλ Ποπος 
οϑὲ μαρλΐμ8, ἰερίο διμίαγοῖ. 
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᾿ 

τοιά ᾿Οχονεένην. 7 Ὄχος ποιητικῶς τὸ ὥρμα τὸ τ ἐκ τῇ 
ὡμαάξῃς κατεσκευωσμεένον, καὶ ὑπὸ τῶν ἵππων κινούμενον Καὶ ὀιχούω 
ῥύενον 

ἴη ὙΒεβ. Ρ. τό. Α. ἀπδγο 
ἼΘΙ 88115 οδιΐο ϑογαπι5 ἀδ 
Ηἱ]ρροογαῖθ βουϊρϑὶὲ ἴῃ ο]}18 
νιϊα, δεύτερον αὐτὸν ἀφ᾽ Ἣρα- 

κλέους δημοσές τοῖς Ἐλευσινίοις 

ἐμύησαν, καὶ πολίτην ἔγραψαν" 
Ῥεδοίούαπαπι ἀπο εα δοῖαϊθ 

7 απ ἀοβίονγΐ 16518 δη- 
ἔϊᾳαδο νίσον, Απδο αν δὶ5 (π0-- 
χε, Βο]ουὶ ἈΘΠ46818. ἐμυήϑη 

μόνος βαρβάρων δημοποίηγτος γε- 
γόκοενος, αἰ ΔΠοοχεοπὶ Πα 6 τὸ- 
ἔονε Ζιοίαη. τὰ ϑόγίμ. ρ. 
65. Εχ ἴιοὸ δπΐθῃ ΑἸΠ6- 
ὩΪΘηΒι απ ΠΟΤ Πόσο Ογ- 
πἶοσο, αἱ τηγϑίογϊα τ 6βρι:- 
εὐαῖ, ΡῬαϊγοοϊηλιμα Ροΐ υ2-- 
ἀπ δ ὙΠ 58. Ἐς 
συνεὶς ὅτε τὸν μυούμιενον ἐχρὴν 
σολτογραιίηϑῆναι πρότερον, καὶ 

᾿Αϑηνοῖον, εἰ καὶ μὴ Φύσει, τῷ 
γόμκῳ δὲ γενέσϑαι εἴο. ΠῚ οἱ- 
ΨΙΑ115 715 Δαορίὶ δημοποίη- 
σοι, Τροίί. {1, 58. φαοπίδηι 
ἀη οοὔίαη ἰχ]θ1 ἀρ 1Π1- 
416 γοίεσθραηΐαῦ: Ααγᾶπο 
ϑορβίδίδο ῬΥνῖο Φυλή τε ἣν 

καὶ δῆμος ᾿Αϑήνησι Λιϊοϑί». 
ἀς ΜΝ. 5. 1]. ρ. 688. Ρίο]ε- 
πδοτι8 Ἀν δ ρ εἰν ἀραϑὼ- 
γε δήμῳ ἐνεγράφη Αϑηνῆσιν ἢ. 

808. ΜΝιάε, αἴθ ἀὸ Ρ]α- 
ἰδεθπβιθι8 ποίαπίαν τὼ. Μ|ι- 
506}1. ΟΡβεῦν. ἃ. ιγῦδ. ρ. 

“ὅ:24. Ἰάθῆλ ἴῃ 81115. οἰντίαί!- 
ῬὈὰ58 81] ᾿τῃηοάο ἀϊβίνρα- 
115. οὈίπαϊῖ : ἡποπιδάιηοάπιη 
ΗϊρΡΙδπι παντὸς λιοοέγαξιις 
Φυλαῖς ἐγγραφῆναι πόλεων μιι- 

κρῶν τε καὶ μειζόνων. Φυλέτας 

καὶ ὀχοῦ μαι τὸ ἐπὶ ἅρματος τοιούτου φέρομαι. 

δηκκοποιήτους ΤΟΡΟΙΪΘ8 
Ῥίωξαγοῖ. ϑυπιρ. 1... 6. “τὲ 
(ὐοίεγαπα. βἰμαᾳαργαΐίογὶς ποὸ- 
Β'ΧῚ ἰοῦσα πο) {μπσουπηΐὶ 0900. 

ἤἥΤτμγ5. ἘΠ65. ο. ΥὟ. ΑἈδι 
ϑαίπιας. δὰ ϑδραγίζαιυ. Ὁ. 55, 
ΠΟΥ̓ΤΝ 

δριά 

15 Ἐπ τῆς ἁμάξης.) Παδο 
απ οομἔθαπί, Ὀον δ 6 
716 ΠΟΙ 88.})}8, 1πίοον, Απ 
λα απ ἀτι5. οδὶ νοΡΡοστιπὶ οΥ- 
ἀο7 Ὄχ. π. τὸ ὥρ μια ὑπὸ 

τῶν ἵν, κι καὶ οχούμενον, καὶ 
τὸ" ἐκ τῆς ἀμ. κατεσκευχσμιέ- 
νον" π΄ ἀπρ]οοῦ τἰδιαὶ νο-ἰ 
οἷ" ὄχος ἰναδτάον. Δπ ρΡο- 
{15 ἁμαξαν, 116 1}151] νοὶ 
ΤΠ Υἴτι8. τοί βαι6. ῬΤΟΧΊΠΠΙΠΙ 
ΟἸΡΙ 5. δῖνο ρίδιβι. ΟΟΡΡΙ8 
Γαημἀαπηοη  τποο 581|})5118-- 
τὰπ|, ΟἿ τοϊϊαπθθ ρα 5 
αἰιϊὰ5 δαἀποίδο πη 1} Δ] 7 Σ 
ὄχον ΨΕΙῸ οἱ ἅρμα, ἄρ ϑ127)2 
οὐγγϊομίξ, νοὶ ἐροίμην α7- 
ομαίμην Ρὶανιϑίυο ΒΆΡΟΥΙΠΡΟ-- 
διίιῃις 4π8105 σκηναὶ, πἴ 
Οταθοὶ νοσᾶτο δοϊομπίὶ, 1π 
Ῥουβάγη ΠΑΥΠΊΔΠΊαΧΙ5 46- 
ΒΟΥΙΡΙ ΜΠ, ἀὯ(6. ἀπ 5 οσιΐ 
ϑολοῦον. Ἄ. Μοίης. 11, 17. 
οα]τις Ρεοοαία πη ῬΟΓΒΟΘΕΣ 
ποῦ μναῖ. Νοίοιο ἰδιηθπ, 
αι οἷαγία5 πσο 56 η88 ,501ο- 

ἤίαϑίο5 ϑουϊρϑιϑϑοῖ, ἐπὶ τῆς 
ἀμάξης,. 5ῖ᾽οπὶ 7765} "ολξιι5. 11 

Πεέρινϑος οἱ Πίρνϑα, α086 
γτοίροσθηα διπὶ δὰὦ “ἴοπιο). 

ΤΠ. 2, 1τη0. 26η. Θά. Ο, τό:. 
, 5 ΄ υ Ὁ ,ὕ ι Ἶ 

Ἔήν ὀχουμένην ἐπὲ τοῦ τεϑριπ- 
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Ἐπὶ τῆς ἁμάξης, ὅτι ποοσέβλεψέν μέ τις, τοῖς 

1015 Ἐπὶ τῆς ἀμιάξης.} 
. - ΕἸ 

Αξ γὰρ τῶν Αϑηναιίων γνναῖκες ἐπὶ 
Γ »“" γ ΄ 2 κ᾿ , 3 ᾿ 3 Α Ἂ «ς ΕἸ ᾿ 

«μαξῶν οχούμενοε εἰς τοὶ μιεγαλο Ελευσίνικ ἀπηρίζοντο. ὡς ἐπὶ 

σον σπηνὴν, ἡιοά πποὸ ἀρ115- 
διιη6 αιϑάχαὶ, ἀἀρ1ῖ 7) Ἴοώον. 
ϑὲ.., ἌΧ. ρ. γά5. 1). ραμ]ο 
απο ἀϊχοραῖ, τοῦ δ᾽ ἃ ἅρματος 
ὄντος τετρακύκλου, καὶ σκηνὴν 

ἔχοντος. ἰδαοήίοθιη εἴ καμιάραε, 
τ οχ “πεγοκίοίο οομϑδίαϊ |, 
190. 82 1]}Π14116 ᾿ηοο ὥμαξαν 
καιοίρης ἀροῖριο ΓΝ, 09. 4πδπ-- 
«πᾶ 101 8Ππὸ πλι]ῖ0 Π18}1πὶ 

οαδὶθιι5 ΠΥ ΘΥ815,) αμάξης κα- 
μμάρην. ἡ]οεγοῆ. Κωρώμα, ἢ 
ἐπὶ τῆς ἀμάξης σκηνή" Π181] 

δϑάιο ἀρουΐαπι, ατιαπι ν1110-- 

88 ΒΟΡῚ1 ρΓῸ ΚΚαμοοίρο ᾿ ΘΠΠ01-- 
ἀαἰτὰ5. ΑἸ101: Κουπήϊον, καωμά- 
ρους ἢ ἐπὶ τῶν ἀκα ξῶν γινομένη " 
ἰδ 1}}1ὰ ἰδηιθ τα οῦ]α {το 
εοιὶ απ. Ἡείπδῖο, νιχιιηι- 
ἄπο Ἔχϊιιαι 1 ΟΥ̓ ΣΙ αἰ5. 116-- 
Ῥυᾶθδο ᾿πάι γαῖα ΡῈ} Νοί. 
δὰ “οραί. Ρ. το. 'Ροιρι 11-- 
1485 καρίρίροας 75. Οἀαδαμδονι. α 
διγαὐ. ΧΙ. Ρ. 758. ΟἸαιιβὶ ἰὰ-- 
1ομὰ 1. πιοάτιμι τἀ! δ 4116 
δου παγιπι ΝΝΟΙ Ια τιτ ΘΕΣΤ 8 
ἰλπὶ ΕΠ Ρ}18. Ρ6ΙΠ ΠΡ 5, ταὶ [8-- 
ΙΔΟΏΪΙ πλ0}}1}18. τιϑιν ΡΓδ6- 
Βενεηΐ; τῶν δὲ Νοροάδων, 1π- 
΄φα ϑδέγαῦο 1}. Ρ. 4γι. Β. 
κ' σκηναὶ πιλωταὶ πεπήγασιν 

ἐπὶ ταῖς ἀμάξαις, ἐν αἷς διαι- 
σῶντοαι. ἰμίουρσ 8. νίοδ ἂ- 
ξαὶ ΗρΡρΡοογαί. ΦρΡ Ἀν Τὶ 
Ρ. 390: αἱ δὲ ὥμαξαι εἰσὶν αἵ 

μὲν ἐλάχισκε τετράκνκλοι, «ὗ 

αὗται δὲ πίλοις 
εἰσὶ δὲ καὶ 

ὥσπερ, οἰκη μα. 

τα, τῷ μιὲν ἀπλῶ, τὸ δὲ τρι- 

πλῷ αὐοά ρῥτγοχίνμα 56481-- 
ἴανς δι )οϊαη,, αἱ ἸονΊοι]ο 
ψ ΠΟΣῚ ποράτη, ἀπαπίπχῃ 
τὰ θη. δδηδίο β ΠΟΙΗ͂Ι : 
ταῦτα δὲ καὶ «ενοὶ πρὸς ὕδωρ, 

πρὸς χιόνα. παὶ πρὸς τοὶ 

Ππἰοναπὶ ᾿ΠίοΓΡΟΙΘ 
σεγνά, ἸΤΙοΟραηΐαν" διιῖ8 1), 
οεγολῖο ἰοβίο, Καράρνες, "οἱ 

" ἔνιοι δὲ τοὶς κα- 

τήρεις ἀμάξας  ΠΟΠ π6 Ργ86- 
ἰορὶξ, 414 81} κωτήρης, ΘΆ1η-- 
46 νοῦοηῆϊ, δαμά β88πὸ {}1- 
ἴαμ, 4115 1Πη ]ΟΟῖ8 χαϑβίϊίπιο-- 
16 ΄τῃἰπλ Ρο58580 νιθοῦ : τνὸ- 
γαμι πἴἰο Ομμηϊπο χΟἤπρθη- 
ἄππὶ μρι[0 πκατηρε(ξεῖς" οϑὲ 

οηΐμι κατηρείης Ἰάδε αποά 

κατεςεγασμιένος, σκεπασὸς, εἰ 
ἐς οομπίοοςβ ν δἰ οι 15. πιϑὰγ-- 
Ῥαΐιν. ϑεά μ6 ποβ Ἰοηρίτβ 
ἀνθ μαηΐ Βου  Π101 σαν τιι8., 2 ο7-- 
ἕμα οἰϊαιη, ἢ1ὰ8 ποβίοσ ϑϑολοζ. 
νψοῦο8 οοπ]πηχι Χ, 51. τὰ 
εἰδὴ τῶν ὀχημέτγων ἐσέον, εἶτ 

ἅρματα, εἶτε ὄχους, εἶτε ἀ- 
μάξας, εἶτε λαμπήνας 
προσήπει καλεῖν. Μοχ χοιῖο 

Οπιπὸ5 ἃ. ὑπὸ τῶν ἵππων" 
5014 Αἰτιδέογίαπα ἀερναναῖϊας 
περί, 

δὲ ἐξάκνκλοι" 
περιπείξραγμέναι" 

τετεχνασιμέναι, 

καὶ 

πνεύματα" 

Σκυϑικοὶ οἶκοι 

2.» 
αυτο 
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Ἑτυπτόμην διοῦ τοῦϑ᾽ ὅλην τὴν ἡμέραν" 
Οὕτω σφόδρα ζηλότυπος ὁ νεανίσκος ἣν. 

Χορ. Μόνος γὰρ ἤδεθ᾽, 
ἘΠῚ, 

ὡς εοικεν: ἐσθίων. 

Γρ. Καὶ τάς γε χερῶν παγκάλους ἔχειν μ᾽ ἔφη. 

-» 5.» , ἜΝ 
εἰ ειαξῶν οὖν ὀχου μένων αὐτῶν, ἐπὸν εἰς τὸ ᾿Ἐλευσίνια βαδίζωσιν 
εἰς τὰ «μεγάλα κεὐυφήριςε, καὶ λοιδορουσῶν ἀλλήλαις ἐν τῇ δὴξ 5 

σοῦτο εἶπεν" 

ν. 1το18. Ἢδ:9 Εὐφραΐνε- 
γχο. Ὡς ἔοικεν) ὡς Φαίνεται. 
᾿Ἐσϑίων] ἀναλίσκων τὸ σας- 
Παγκάλους] ἐπιτηδείους. Ὁ. Ὁ Ὁ. 
ἴι απο ΠΡ γανῖα8 ἈΡΘΥΤΆΤΙ5 
οἴϊαγα ἀφαϊ: μ᾽ ἔφην μ᾽ ἔχειν" 
ἔπη: Προτείνοιεν] δώσει ἐν αὐ- 
σῷ. Δρουχ μοὶς] γομυέσριασιεν. 

"Ος:,»)] ὅ81π6 νὰ- 
χιδιίοπο ϑιεζαάαβ Βαβροῖ 
Ὄω; φἀ)ϊοίταιιο, ἐντὲ τοῦ, 
ὁσμκεὴν ἡδεῖαν ἔλεγεν εἴναι εἰπὸ 

τοῦ σώματός μου. [ὐχιϑίϊπ1ά-- 
νιΐ Ἰριταν ὄζειν ἡδὺ Ἰάοπι νὰ- 

ι Ἰεγθ, 4υοά ὀσμὴν ἡδεῖαν εἶναι 

εἴ σομϊίζντιπι τῆς χρόας Ῥοη- 
δετὰ ἃ πιο] οοία ρχάθροβι- 
ἴοπα ὠπό. Νομηῖ8}} [ιΐηο 
αἸβοοάι δα ταῖϊο, 4π8ηῃὶ ὕΤΟ- 
ἀϊάι Ἐπανγαῖον. Ὁ, 1) Ὁ. 5δι-- 
Ρο᾿ ὄζειν δἀρίησομβ ὑσμοῆν" 
4π0 Ρϑοΐο ἰ4}15 δἰ γποίαιραο 56- 
1165 οχιριῖ: ἐΐζασκεν ὀσμὴν 

τῆς χρύας μου ὕζειν δύ. ΤΙ δθο 
4πᾶηην18 ΔΌΠΟΥΓΕΓΕ ΠΟΠ γἱ- 
ἀοαμπίτι, γϑιηδηοὶ ἰδηθ 8}1-- 
αα14 Ἰπίγ]οα, ἀποα ΤΟΙ 515 
δΔιηοῖι} πο], 51 ὕΥῸ μὸν 
1θηϊ ηγαϊαϊΐοπο βου ΊΡεσο 11- 
οεαΐὶ με" διΐ, αιοά ρ]αηῖϊο- 
το δάϊπιο σοηϑίγ μοί ΟΠ Πὶ 

ν. 102] 

1Π᾿ 

ἔϑος γὰρ ἣν αὐτὰῖϊς τοῦτο. 

δἰσποῖ, "Οὧιν τὲ τὴν χῤόαν 
ἔφασκεν ἡδὺ μου. πῃ νι]ρα-- 
ἴα Ἰοοίίοπο “0. δέορλαπι δα-- 
ἀυχον! ΤῊ Οὐ ΤΡ ΤῊΣ 
β᾿ αοδν Ἐς ΤΟΥ Ὁ 8. 
ἘΠ ΠΡΙ ρῥγοϊαῖο Οοπιζοὶ νοτ- 
βιὰ δἀάιξ: πιεθεε ΘΟ ΡΙδ., 5618 
οἰμθην πιθαμε διέανρὲ οὐἶογδ εἶζ-- 
οεδαΐ γϑίοίογο, ἰὼ εοέ, 
την 6588 ΘΟ), Ομ ῖδ᾽, 561, 
ΟΟ ΡΟ ὴ8. πιεῖ. 

16 Εἷς ᾿Ελευσένια] “δωξά, ἴῃ 
Τὰ ἐπ τῶν ἀκμαξῶν σκώμματα, 
ἊΡῚ πού ρϑυΐθη) ἀοβουῖ-ο 
Ῥ511, δι ΠΠο} εἰς τὰ Ἐλευσς 
νεο" ἀοίεμαϊ ροδβα ποὴ πῆ -ο 
οἷοτ: δά Ργορίθυ. εἰς, νο] 
ἐπὶ, τὸ μεγάλα μυτήρια, Ὠΐ 
4110, ἀρΐπιβ οομνεηίθξ εἰς 
Ἐλευσῖνα, ἡποᾷ οἵ α Αοίθ-- ἢ 
70 ἴὰ ἸπᾶΥσῖμθ ΠΙΡΥῚ δὶ πο- Ὃ 
ἰαΐπηι ᾿πνοπῖο, ὦ. ἢ7οιεγδέδο 
Ἐ]οι5. ο. ΧΧ ΧΙ. ροβιΐο β08ηο- 
11 Πὰΐπ5 1110 δ) πηριξς: 
Σογτώτο οὐγαΐ, φιοα ἤκεὸ ἑαπ-- } 
ἔπι πιαρηῖδ ͵αοία πιγδέογ δ. 
μιέεί. ()ὰο 7πτὸ ϑολοίἑαϑδέθδ 
ΟΥ̓ΓΟΤῚΒ 1Π51η] 6 ΠΛ αὶ, 
ποι Ἰϊαᾳπεί, 

διια-- 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ: 

Χρ. Ὁπχέτε σροτείνοιέν δε δου μοὶς εἴκοσιν, φ ῷ ραχμβ 
-Ὁ ᾽ὔ » ς« [ 

ΓΘ. Ὅζενν. τ τῆς χοοος ἐφασκεν ἡδύ μουν ..- 
. ’, - ΄ ἈΝ 

Χρ. ἘΪ Θάσιον ἐνέχεις, εἰκότως γε. νῆ Δία. 

Γρ, Τὸ Σ βλέμμα 9᾽ ὡς ἔχοιμι μαλακὸν καὶ καλόν, 

μν 

ὶ ᾽ ᾿ ἐ 
1022 Εἰ Θάσιον ἐνέχει. Ἐπεὶ ἐν Θάσῳ κει Σταφυλὸς ὃ 

π᾿ ὃ 
ἐρωμένης Διονύσου " 
δικ νι Ὁ 

δἰντε τὸν εἐκίῤγαες. 

᾿ 

ν. το 2 Θάσιον] Οἶνον. ᾿Ἐνέ- 
χεις } ἐκέρνος. Ἑϊκότως ) ἔλεγε 

Μαλακὸν πολλόν] 

χαρίεν. Σπαιός) ὁ: 

σαίδευτος. Ἡπίσατο] ἐγίνωσκε. 
Καπρώσης] ἐρωτομεανοῦς. Τέφο- 
δια.) τὸ ἀναλώμοτα, Κατέσϑέειν) 
δαπανᾷν. [Ιἴαος 1ηΐον ψοῦβ81}3 
Ο. 1900. «ἃ ταφόδια Ἰποπῖοιι- 
ἸΣΟΤ ΘΙ που ΡΟ δ] Ποῖ 118 }- 
ξο Ρχϑεροί: ᾿Ἐφόύδια λέγονται 
πυρίως ἃ ἔχει τις εἰς δαπάνη» 

ἐν τῇ σδῷ" γὺν δὲ ᾿ κατα χ ρη5' κῶς 
τῷ περιόντα αὐτῆς πράγρικτο" 

ἐποίησε δὲ τοῦτο, γος διὰ τῆς 

συναλοιφῆς καὶ τοὶ πράγμιατω 

καὶ τὰ κόπρια νοῶνταε, Οπὶὰ 
νιάουῖ, ποθὴ ο8ὲ ΟὈΒΟΉΨΉΠΙ ; 

646 ἘΡΗΟΜΙ 501 ΠΠ|6εξ .“Ζ᾽γ1510-- 
ῥλάσοπν ἀμ θτ556. ταὠφόδιω, 
4οα ἀρήτθ, γθϑοῖν: ροβϑὶϊ 
ἴῃ τῷ ἀφόδιοι, ατιαπὶ τὸ ἐφό- 
δια. αὖ ἀμ ρ ἢ Ποοτλ βθηβιιπὶ 51- 
χατὶ 11 ΔΠ3Π105 ΦΠΠ ΠΟΥ 

᾿Δυιδ᾽ πα τοῦ, ᾿Αφόδια νετὸ {τι 
5.ηἶ, 51 418 ΠΟ ΒΙΘΙΠΙ ΠΟΤῚ, 

Ὁ 1. διοράώμο ἀϊἸβοαῖ ῬΒ, 
ΠΟΥ Τὶ Τ|. Ὁ. αὔθ: ΘΟ 
Οὐδ θοπο 4 Οὐηιίοο πὸ- 
ΒΕΧῸ 581} χηθειΐ5 οομηιχαρείὶ 

» , 
τουτο. κοὲεέ 

» ν 
ΠΟΥ καὲς 

17 διαφέρει γοὸρ ὁ Θάσιος οἶνος, ἐνέχεις δὲν 

ἱπηλιηά!οΥ "5. ἀιιοΐον, ἡ ἀιοεπὺ 
Αἰλι: διπι6. 110 {π8586ὲ, μαπά 
ἰοθλογο οὐθάο απ πη] δῖπ 68} 
1ῃ. οοριαἰϊϊοπομι {τ|158586. γεϑη-' 
ἰὰγσ: Ῥνο καξεσθϑέξιν δι. 
ϑοαίζοεν ποατεσϑέων, ΟὨΪ ΠΟ 
δοοθαο. 

17 Διαφέρει γὰρ} Ῥαιΐο 
ῬΙεμΐπβ διώξω. τὰ Ἐνέχεις" 
ὙΕΥδι ΘὨΪΠῚ “» ἐδέορἠαπέβ. 
Ῥ᾽οϊδίο. δα 1}: ὡς τοῦ Θασών: 
οἴνου εὐόσμου ὄντος ὃ γορ Σς 

, 
ὃ ἐρ. Δ. ἐν Θ. ᾧκει" καὶ διρὶ, 

τοῦτο δὶ ὃ Θ. οἶνος, Τάδμχ 11: 
Θάσιος οἶνος ῬΥΟρῖτ5. δοοοίϊι 
δὰ δολοξιαδίαθ νευΡα: καὶ πα- 
ῥοιμεέοι εἰ Θασίον ἐνέχει" ΓΝ 

πειδὴ ἐν Θ. ᾧπει Σ:. ὃ ἐρ. Δ. 

ὅτι ὃ. ὁ Θ. οἶνος οἷο. ποι. 
ΒΘ ἀρ γ1πὶ Δ δέεν ΒΔΟΟ}}} ἀ6--, 
ἸΙο1]ὰ5 ἀἸοῖῖ, 15 4118. οϑδὶ {--" 
Ἰα8, τηοΐάο πὲ ᾳ115 ἀϊνεῦ-, 
805 δοιαὶ: “ἄπιπιο)υ. 1Ὼ Στα- 
Φύλῃ, Ἵτείξ. δὰ Δι γοορλι. ψν 
8370. Ταγέλεγι. Ἐχοΐ. ς. 1. ρει: 
45. Αὐϑοπαιί5. ἀπ πι6 Δ Ξ, 

ΔΑ 2 
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Ὡ Δι ὦ 3), » 2ι νυ 

Κρ. Ου σκαιος ἦν ἄνθρωπος, ολλ᾽ ἠπίφατο 
Α 3 

Γραὸς καπρώσης τὠφόῤδιω κατεσθίειν. 

1025 Τραὸς καπρώσης 18 τὠφόδια.] 

σής, δρεγομένης συνουσίας τὸ ἀναλώματα, τὴν οὐσίαν. 

ἐφόδιον δὲ οὐδετέρως, καὶ ἐφόδιω 
Ὁ ς ᾿΄ 

ϑηλυκὼς, ἡ ἐπέλευσις τινῦς" 

δ. ᾿ 
τὰ δὴ Αρο]]οά. 1. νυ. 5. 
Φώνος καὶ Σταῷυλος Διονύσου " 
τοχϑιὲ οὐπαάϊίοϑ Ἰσηοχα 118 1]-- 
16 Ῥίμδπιιβ, 
ἴδγεα πιϑπιούϑίιβ: ἴθ ΥΒΡΟΠΘ 
ᾧλίας, δὲ δηϊπιο σοποορί 8 
γπδ]οσῖθιι8 1615. ΡΥΟΟΙ 6 ΩΣ 
Ἰαρϑιῖπι 10 ΘΥΤΌΤΘΠ, ΔΘΒ{11η8. 
Αποίογεβ πᾶρεοὸ Ον»ρλ. ν- 192. 
ροζίου. ᾿ἶλ. 1, 1χι5. αιι-- 
δα. 11. Ῥ». 128. ν. 25..68 8 Ῥ.: 
χ72η. 001 Φλία:, ποη, αποά 
δάϊϊαν, Φλειὰς 1ῃ “ἰροζίογιὶ 
νοῦϑιι βϑουιρίππι. Μογιΐο 20. 
"917 Δ Ω]Ώ͵.145. ΘΒΟΙΓΘ 86 1αἱο- 
ταν, δι 80 πος Ῥῇιδπὸ ρῥτο- 
νουρίθμι Φάνον. ϑύρα 5110 οΥ- 
ἴὰπι: “ααπαϊα πηι 180 6 ΧΊ1556 

Ζοπούειην 881185 ογαῖ, π οσὸ- 
ἀετοῦ; νοοαῖαγ δηΐϊπὶ Ῥ] απ] 8 
1116 [ψαῖρρο Ἰεραπάιναι εϑδὶ 
Φανίου ϑύρα) ὀβολοςἄτης" αποὰ 
650 βϑῆτβ5. Ππομημππη δοίαίθ 

πιόυοῖ πη] ΨἹΧ {τ||580 ΘΟ ἢ 
εχ ϑιΐπηο, ϑίδρην}} ΠΟΠΊΘΠ 
Ἰἴεγα ἀθίγαοῖα σΟΥΓαΡίαπι 1Π 
ῬΥΪποῖρίο Τδιπαγολὲ ογαῖϊο-- 
π|8 Πε]ασαθ, ᾿Απόλλωνος καὶ 
“Ῥοιοῦς τῆς Ταφύλον δριιὰ .2)1ο-- 
γιγ8. Τἤαϊδο. Τ. Ἐ. ρν. ι88. 
Ἰοΐαι) δαπὶ [αι] δι Θμᾶνγαΐ 
Τοίοαον. δίοιμί. ΨΜ, Ῥ. 2539. 
Ο. για. Δωρανοῖ, 1ὰ ΓΓ]ι68. 
Ῥ- 2. 

πο! !τααθ Ργδ86- 

1Ο2 5 

᾿Ερωτομινοὺς, μαχλώ- 

᾿Ἔφοϑος 

18 Ταφόδια)] Οτάϊποηι ἴπ 
Ποὺ βοο!ο νοϊοσ 1.46, 
ΒΕΥΨΑΥΙ, Π6άπ6 οδμδᾶ εγαΐ, 
οὐ. απιοήιιαπε πμηπίαγοίιγ, 

Αιιδέογιιβ 1ἰᾶ ϑεραγανοχαῖ: 
Γραὸς καπρώσης} Ἔρ. Μι. ὁρ. 

συνουσίας. Ταφόδια, τὼ ἀνα- 
λώματα, οἷο. 

19. μολογῶν  ᾿Αναλογῶν 
απ Αμιδίεγμην Οἴλπμε5 Βα. 
τι ὖ 5651. βουνιγοῖ, υϑϑιαθη- 
ἄππι ἀπχιὶ ὁμιολο)ῶν " [αοίτι πὰ 
πλαὶ θὰ Ἰἰοοΐοσε πὶ ἸσΠΆΓΟ; 
δά 1851 Τα πιδ ἢ δ πἠιπίδσαι 6- 
τη ΑἸ ἸΟΠῸΠῚ ; 4 {851}, Π66 
Του τα. ΡῈ} 5, 1651 ροϊεγαΐ, καιξ 
περ ὧν λέγων, ν6], καίπερ αὐτὸς 
λέγων" αποά φαΐ οί τ} 0] Π} 11 
ἴπ 9. Ὁ. ραγιϊοῖρῖο φάσκων, 
εϑδὲ δἀὐξοσιρίαπι: τἰγαπι 511 
Ῥυδοίον μά πῃ, Οοάεχ 8]161118 
οἰτπι ἀδφοϊάοῖ. ἿΙπ {πὸ βοῖιο-- 
1: γοάάδοσθ πὸὰ ἀπθ αν] 
προσεκλίϑη" ΠΕΩῸΘ Θηΐπ) ΨῈ] 
βδεηϊοπίϊα, ν6] βἰνπμοίαγαο γ8- 
ἰἴὸ 5115 σοηϑίαί 1Π προσεκλή- 
3η. 1θίοογα νοϊαϊῦ: δέοπ 

αεἰ )ιιδέογιεπν οατ5 417, τε φιὶ 
ἐγυ)ιιγ δ ῥγοδϑδὲ δῶρ ογρὲβ {1-- 
αἴσογεπέ, ρίμεμδ ἐποέϊπαία 
νοἀεπέαξε 5656 αὐἰρίλοιεϊέ. Ἐατα. 
μᾶροὶ νῖτη προσκλένειν ν 6] προσ- 
κλένεσϑαι" Ὠᾶϊῃ ρΡοσπμάδ νοῖο- 
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᾿. ῳ ΝΑ » “ 

Γρ. Ταῦτ᾽ οὖν ὁ ϑεος, ὦ φίλ᾽ ἄνερ, οὐκ ὀρϑῶς ποιεῖ, 
Δ Ὁ ΤῊ Ἵ 

Φασκων βοηϑεῖν τοῖς ἀδικουμένοις οἐεί. 

Φ ΝΟ. Ὁ ΝΣ ’ , 3 , 9 »“ 
σληϑυντίπως, τῷ ἕν Τῇ οὐῷ κυρίως γινοκεξνοι αναλῳματας ἐνταῦϑα 

ς - νον , 
δὲ ἁπλῶς λέγει τὰ ἀνωλωματῶς 

, "Ὁ ὰ »-. 

1027 Φασκων βοηϑεῖν.] Καέπερ 10 δρμιολογῶν βοηϑεῖν τοῖρ᾿ 

το 58 τιϊ ΓΠΠ 46 τιϑυγραπί. 5. 
ϑαΐδμαγολι. ἀρὰ “Ζέλεπ. 1. 
Ρ. 528. Α. προσέκλιναν ταῖς 
Μιϑριδώτου ἔλπίσε. ϑδιιϊαί. 1ὴ 
Φιλόχορος " διεβληϑὴη προσπε- 

κλικέναε τῇ Πτολεμαίον βασι- 

λείᾳ. Οο,πίοὶ 50}0]. δ4 ΝΡ. 
ν. ὅδο. προσκλῖναε τῇ ἀρετῇ 
τὸν Ἡρακλέα, 1τῃ 111 ΠΟΡ1]} 

ιγία 5. ΝοΙαρίαϊδαιιο 5ο86- 
τὰ Ῥγοάϊοϊα, ΑἸ ον, ἀαθ1ῖ 
Τρίρλαη. Ῥαμαν. ρ. 728. 1). 
οἱ μιὲν προσεκλίϑησαν Δρεΐῳ, 
ἕτεροι δὲ Κολούϑῳ" Δ4]1014116 
δορ6. Οἴοπι. ἂρ. 1. δὰ Ου-- 
τη. ᾧ. 47. προσεκλίϑητε 

γὰο᾽ Ἀποούλοις μιεμιαρτυρη μένοις " 
ῬΓδεοθά; δι τὸ τότε 
σροσκλίσεις ὑμῶς πεποιῆσθαι" 
εἰλλ᾽ ἡ πϑρόσκλισις ἐκεώη ἧττον 

᾿ 
καΐε 

«μαρτίαν ὑμῖν προσήνεγκε" τιη-- 
ἂς 5.})}} δὐραγοῖ, 1ῃ 60, 
απο βοααϊίν ἀρπα βρέρλα-- 
χυΐπειγε , ΠΟΥ. 6586 ἀπιθη Δ ηάιιη} 
οὕ Ζοοέανῖο, ἡπ1π 1651 46- 
Ῥεαϊ, ἐκ τῆς προσκλέσεως. παὶ 

ἐπαίνου δὲ τοῦ παρ᾽ αὐτῶν. Νεο 
τανα 51πηὶ οὐαϑάθη σουγυρΐο- 
1168 Οχθμρ]4, οἵ χη}}}15 1Π 
Ἰοοῖβ Ἰσηἀπἀτιμλ. 4}}0 οσπια115 
ποι 105 δ πηδάνογβα. (ἀ-- 
ὁαιογιιτ, νιὰθ αὐ δίοσοη. 
1,. 1. 2ο. Εχ πμὸ Μϑ, πρόσ- 
κλισιν Κιδίογιδ αριιὶ δπλίαπν 

᾿ ᾿ 

ταροβαῖ ἴῃ Αἵρεσις, 4πᾶ6 πρό- 
κλησις οταΐ 1π οεἰου 5 οἱ σοαά. 
εἱ 44. 5. 1η εκ. 

Ἐπερένν ῬῸ ΦΤκ εξ 8. Ὁ: 
ϑίιορλαμιια, οἵ ἴῃ “2 ͵ομοητῖξ 
ΕΣ ΧοΘυΡΙὶ» ἀραιὰ λοι. ΒΙ0]. 

Ρ. 285. ν. ι6. ὁ δὲ ἕρμαιον 
τὴν πρόσπηλισιν ἡγησάμενος " αὶ 

οδιιϑα ΟἹ οΓαΐ, ΟΕ ὈΥΙΒΟΔΠῚ 

σἰαπάθιη Γγριθι8 1 ΘΠ Γ18 

Ῥγδοίεγνει “οθϑο)οίζιεδ.: τα6-- 
18, 4ἄδι Ρ8Ὲ0 γΟΟΟΠδι- 

ἰϊογτα ρ]εσαιαπο 8ο]εῖ, [.8- 

{1πη6 νοῦ! πεν. ϑελοίπδ: 
“μὲ ἐπ ἰμοσο, ροπόῖβ παπῷ 
αὐ 56 ἱποίωιαίίογοπι. ΟΡΙ1- 

Π10 Ἶπτ8 ϑγίδιγρί Ἰάδπὶ 
νοσαρα πη τοάοπανιϊ Οοηῖ. 
“11εκ. διν. 1. ρ. 469. ν. 94. 
διὰ τῆς τῶν αἰσϑητῶν εἰδώλων 

ἀποχῆς. καὶ τῆς πρὸς τὸν ποιή- 

τὴν καὶ πατέρα τῶν ὅλων προσ- 

κλίσεως" ΟΡροδιίτι ἀποχῇ 6- 
πιοηἀαιομ5 νοσαθ ἀοσιηθη- 
ἴα ρυδορεῖ: ἀοοὶ θ8: πλτι μὰ 
᾿ἴδαα Ζοζέεγειν ΠΟΙ ῬΓΟΡΟ; 
4 Ζλιίοπὶς Ταάαοὶ ὙοΥ018) 
1115 «αἸάοπι 5᾽π}}}}1π|15, 564 
ἴπ 418 Π| δἰσποίπγ6. ΒΡ ΘΟΙΟΠΙ 
ΘΟΜΟΥ ΠΑ 115, ἱπάποίτιβ προσ- 
πληρώσεως δῃΐοροδι!. 2). 
Ῥαωΐξ κατὼ πρόσπλισιν 1. «ἃ 
Το. Ν, 21. πὰ] νο- 
Ἰόγεβ ΠΡΥΪ κατὸ προύόσκλησιν 
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Χο, Τί γὰῤ ποιήσει, φράζε, καὶ πεπράώξεται,, 
Γρ. 

δ Ψ ἌΝ, ᾿] ΕῚ ἐγ] ’, 

Τὸν εὖ παθόν ὑπ᾽ ἐμοὺ πάλιν μ᾽ 

Ἦ μηδ᾽ ἑτιοὺν δίκαιον ὠγωθόν ἐς 
Ὶ 

5 ’ ΄ Ἁ 

᾿Αναγκάσωι δϊκαιόν ἐφ; νὴ Δία, 

“τοιεῖν 
» » 

ἔχειν, 

δ ἘΝ 3 , ἘΝ Η 5 “ ἘΡῚ -" ͵ ΤῊΝ 

Χ ἐπου μένοις τουναντέον «ποίξὲς εἥδένου τὸν αοιίκουντος με πὶ ροεϑδζ- 

, - . ΔΝ 
βέενος" ἐπειδῃ τοῖς δικαίοις, ὡς ἀφιεφυμιένοις, προσεπλέθη- 

τοῦι Ἢ μιηϑοτιοῦν δίκαιον. Ἢ διβαιόν ἐσε κω δ᾿ ὁτιοῦν γον 
᾿ ᾿ 

ϑὸν ἔχειν τὸν νεωνίαπονς 

ν. τοῦο Μ᾽ ὠντευποιεῖν]) δὰ 

ἀντὶ εὖ (ποαλῶς) ποιεῖν. Ο. 1). 

Ἐγεαιοίδηϊ βοϊαίαμ 1}}π|Π| 
ΘΟΓΙΡΘΩΔῚ ΠΠΟΥΟΠῚ 1 6) αϑιη0-- 
ΑΙ οοιῃροβιίε ψοίεγεβ τπριη- 

Ὀγαάπαο: μϑγ ]ου ἃ ν ΘΟ Ρ᾽᾽46- 
Ἰογομάα βδἰξ, ἃ) Ῥγοπομ θῇ, 

Ἔχ ρέμε; ᾳποά ορο δαπλπιρ 
ΟΡΟΥΡ πιΐγον γμίλοοτο ροίαῖ5- 
56 70. Μία, ῬέοΙοσ. ᾧ. γάρ. 
4118851 ποΐα ροϊοϑίαΐο, οἰ αἰ πὶ 
ἰσϑ!θὰ5 Ἰἀομεῖ5. ἤγαγε Ποὰ 
811 προῦββ6., βιδηϊηοαγεῖ, ἐν 
αοίδοπε. 1ὰ «αϊάοπι, ιπὸ 
ἍιάΙοΘ, ρχόχϑῖιθ Ὡρβοηηι, οὗ 
54 115. 106} Προσα ἰϊοεὶ {1 } οΧ 
Οἰερμοιἐ15 Ἐὶρ. 1. δὰ Οουῃιῃ. 

ζ, 21. τὴν ἀγάπην αὐτῶν μ 

κατὼ προσπλίσεις, ἀλλὼ πῶσι 
τοῖς Φοβουμένοις τὸν ϑεὸν ὁσίως 
ἐσην παρεχέτωσαν᾽ ἰπι ΟΧ 118, 

4186 διῥζοθγμδ ΟΡϑαυγανῦ 18 
ΤῊε5. Ἐοο] 68. ρυαθίοῦ 4161} 
ΟἸΠΪΠΟ γἱάθ νίγαπι οἱ [1{6-- 
τα δίμάϊς ογθ 1551-- 

τ, εἰ πορὶς Δ }1101581- 
ταὶ ἴοι. αδογιὲ «ἃ ΟΙ. 

ο, τ ΘΝ ο ρρεδης 
Ἑδηάσι σᾶ ὨΠΕἸ ΟΠη ππιβ 
1ησγοβδαδ οδϑὲ Α. ΑἹ Υ͂, 36.. 
ἨΡῚ προσεκλήϑη πὸ ρϑποος- 
ται Οοάϊσιπι, απο οχ σο- 
παΐπο προσεκλέϑη ΘΟΥΓΠΡῚΠΠΙ 

ῬΟΡΌΥΙ5886. νἱθοίαν ρῃθ]οὰ- 
μι Ἰοοίξοποπι προσεκολλήϑη, 
ΔΟσΘΡΙΐ, ὧν οἰ ἡαοίέοποην 
αὐὠὐἐγαοίμ5 68, οὐδ φείϑοχέιες 
ρδὲ σφιν ῥοίίἑ βδοοῖπιβ. Ἦδαοο 

δοιοοῦ ππ]]|ὸ μϊχαὰ {πη δ- 
μηθπΐο βροηίθ οαδρηξ, περ 
ἴδοι! δα ρα ραίον θη διπὲ μα-πὶ᾿ 
θηίαγα. ΤΙ ομρ6. μνᾶ ρΡοΐ-᾿ 
ΟΥΔΩΣ ῬΡΟΙΟΥΕΙ; 564 δα φοῦ τὶ 
Τδοίξο θη ποϑβί γα δα 1] 10 Ὴ-ὖ 
ἄδην ΟἾΧῚ Ρ]115. 34|15. ϑοίοης- 
ἀπηη νοσο, ἥπάμιν5 Ηϊδῖος- 
Τ1Ο15 νᾶ] 46. 511 {γειθμηβ, γὰς- 
ΤΊ 581116 ἰδπιθὴ ἀρια. σου ηλᾶ- 
108 Βουιρίοσοβ Αἰ]οὸ8 εἰϊη πα. 
5111 ἸΏΨΟΠΙΤῚ τοῦ προσκλένειν, 

καὶ προσκλένεσθαι. 

--- - 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

Ὀρϑὼς γε᾽ νῦν δὲ 

3.7... 

Οὐκοῦν κοῦ ἑκώςην ὠπεδίδου τὴν νύκτα σοι; 
᾿Αλλ᾽ οὐδέποτέ με ζῶσαν. ἀπολείψειν ἔφη. 

γῇ οὐκ ἔτι ζὴν σ᾽ οἴετοι. 

Ὑπὸ τοῦ γὰρ ἄλγους κατατέτηκ᾽, ὦ φίλ- 
ταῦτ. 1035. 

Οὐκ; ἀλλὰ κατασέσηπας, ὡς γέ μοι δοκεῖς. 

Διοὶ δωκτυλίου μὲν οὖν ἐμό γ᾽ ὧν διελκύσαις. 

χοῦθ ᾿Αλλὼ κατασέσηπας.} Ὑπὸ τοῦ γήρως καὶ τοῦ κρό- 

γουἡ 

φαῖνε 

νυἱχ ἄδοεγπο. Πεπράξεται 
πραχϑήσεται. ᾿Αναγκάσα!] βιώ- 

σασϑαι. Νη] μά. 56 ΕἸ01 46- 

Ῥαϊὶ βιάσασϑαι. 

υ. τοῦ! Ἢ μηδ᾽ ὁτιοῦν] Οὐ. 

δόλως. ἢ διθεαίον ἐςὶ μηδὲν ἀγα- 

ϑὺν ἔχει (1. ἔχειν) τὸν νεωνέσπον 
δηλαδή. Ο. 1 Ὁ. Ἑΐδάοιῃ 16- 
76 ΤΌΡΟΥΪα5. πῃ ϑ0Π0 1115 οὐϊ- 
15. Μο 8. δαΐδϑιη. []ππ]τ8 
ψοΥβι5 βίσαοίησα ρ8Ὲ}0 1η{}1-- 
οαἰΐον ποῖ, 51 θιπάσιι νο- 
οἴπὶ δϑάοπι πγιιίαν ον δ: Ἢ 
μηδ᾽ ὁτιοῦν δίκαιόν ἐς" ἀγαϑὸν 

ἔχειν" νεῖ, Ἢ μηδ᾽ ὁτιοῦν 
3 ν ᾿ 
γαϑὸν λδεαιόν ἐς ἔχειν" συ]- 
σαῖο τιἰϊνιι μα θοῦ δπΐθρομο. 
“γιςολίίπια νΟΥ ΒΟΥ ΠῚ π3}6}-- 

ἴοι 8ἰϊ5ϑ οἰαχδμῃ πο οδὶ αἀ- 

5οομίιϊ8. 

ν. τοὅῶ. Οὐκοῦν] Τὸ λοι- 
σόν. Ἀπεδίδου) τοὺς μισϑούς- 
Ὁ ΡΟ: 

ν. τοῦάᾷ, Ὄρϑώς γε] ᾿Αλη- 
ϑῶς λέγεις. Οὔται  νομίζεε. 
«Δλγους} τῆς λύπης. Κατατέο 

γελοίου δὲ χάριν οὐ κατατέτηπας εἶπεν, ἀλλὰ κατασέση- 

τη} λέλυρικε, ἐσχνὴ γέγονα. 

σ. 1 Ὁ. «1 βιργᾶ " οὐκότε 

αὐδουιρίαπι Πὰροῖ γὰρ, 510 

μν αἀἸσιοβοὶ νῖς ροϑδιῖ, πίσσα 

γ᾽ τυιιϊασὶ σοϊαθυὶῦ 1π γοὶρ, δ. 

1Π1 φρατίτουϊαο Πᾶπο ὉΠ σᾶμα 

δὐἀάϊάογιε οχρὶϊοαπάὶ οδυβᾶ ; 

αυοά νοῦῖτι5 υἱἀοίαν: βο]θαΐ 

οπΐμα Ἰητογάτιπὶ Οταπιπιαίϊοῖ, 

τῷ γε πομμν}}15. ἴῃ 10015 σἱπὶ 

οαυβαΐειη δαίγιραογο: δίαμθ 

ἰΐϊα Ζοραγδμα Ῥχοΐουθηβ ΟΧ 

«“γἰδέορη. Ἰδο. ν. 1299. κἄν 

τῆήσχυνάς γ»ὲ τοκῆας" αὐάπτ' 

ἀὔαια 101 τοκήων ἴῃ Οὐ οἵ 185 

1:44. οδἰοηάαϊυν: ποὺ Ατεϑέθ-- 

γὲ ἴαοίπν ρτορο, 4πὶ οἷἶαπη 

οα]αολ 11π4 γε πῈ1}14 Μ985. 

αὐοϊοχαϊο πἰχαβ 1ἢ τὰ τη: 

ἰδίαι ἵνιξ. Μοκχ τοῦ ν. τοῦδ. 
ἱπά!ρπδηΐθ ΒηΘΕΓῸ ῬΥδοίου μλΐ5- 
δὶ ἴῃ Ο. Ὁ. ρζχοσίμιο 

Ἧ .«, δ, κ« , 
ΟΙΒΙ, ὡς 7 ἐμιθὲ. 

ν. 1027 Διελκύσαις5] Διαβι- 
βάσαις-. Ο. 1). Αρυα Ζεηο- 
ὀέμεην ο. 1Π1. ἡ. τ. οογγαρίθ 
Ἰεριϊαν εἰὐσελκυσϑήναι ΡγῸ ἕλπνο 
σϑῆναι, ααοὰ Ζ7)Ἰοσοινέαγιδ. Οὗ 
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5» » ᾽ Ψ 
Χρ. Εἰ τυγχιανει γ᾽ ὁ δακτύλιος ὧν τηλία. ᾿ 

᾿ ὶ , Ὶ “ ἃ 
τοῦδ Ὧν τηλέω.} Κοσκίνου κύκλος, καὶ σανὶς πλατεῖκ, ἐφ 

δας Ὠαυθεπί, νοὶ] διελκυ- 
σϑῆναι. ΜΝ Αἰοληπαάπη. ἀρ 

ἌἍμη. ὦ ἈΚ αν. 

ν. τοῦ8 Ὃ δακτύλιοε] Ὃ 
; ΐ : 

γύρυς.. Τηλίχ  κοσκινύγυρος. 
(. 1)})Ὅὺ. Γύρος οἰγοινέμι, ογ- 

δεη, δι σαὶ οαϊ ; Οποπιαδέ. τ᾽ εἴ. 
δρέναρ, γῦροι. [1ιαἰϊα. ογ- 
γὼ 6 ἡ πᾶὶ, οἱ Δη 1 61|1-- 
ἴαΐδῃι ΟΥ̓δΘοΙ νοσάθα}} ἰοδία- 
ἴιγ: γυρόϑεν, φιιοά Πριϑῖγα ἀ- 
Ῥπα Τοχιοογιὴι σοπαϊΐοναβ8 
σλογ85, «Ζ7ιὀαηΐιδ τιϑατ ραΐ 
ἽΝ 11 0». χα. 1). Περιγυρὶὲς 
Ἰάθιη «ἀποὰ περιφέρεια, πὶ 
Ζἰοογολιις ἀοοοὶ: ἀτἀ ἢ}. 650 

νοσοθ ἀοργοιηΐδηι ἀΥὈΊΓῸΡ 
ΕΧ δ]ίχθο. γιβαρογθαο νεὶ 
Ἰομοδο [αν ἡ ΐαο ΡΒΙΠΟορὮο. 
Παραγύρως ἰσῃοίὰ. 1{{ 4 8π| 
1 ,Ἔχίοιβ Δ νου θ᾽ θ ἀ ρα οἰ -- 
δ πὶ ΤΌΡΘΡΙΟ5. ἴδ Διωρπερές " 
4ααπὶ Τηΐον ρει οί οι Θη. αὶ 
ῬΟΥΒ851 τ ἔου θὰ} 6586. δ(ἱ 
Οα. Ξ, τι. ἜΥῚ! δυίομ παρα- 
γύρως, 5ἷ Ἰοσεὴ ΟΥαθοὶ 8ὸγ- 
ΤΠΟΠΪ5. ΟΟΠΒι] 885, απ) 1Ὲ8 
ααδεουμαο δὰ Γαΐϊίοηθ 1η)0-- 
νψεοΐαν,, οἱ οὐσοιἑτιαὰ. 1 ΟΥΤΙᾺ 

δΐ οχίθυττιβ γοΐαἼοηθ ὑγοχὶ- 
τα γαάαΐ: πιϊτι5 Θηη δἷὐ- 
οπγαὶθ 0700. “1. τὰν αἰεν 7.ἐη εἰ, 
Μοά, Ῥὴν5. ρ. θ49. οὠπομέα-- 
γῦξογ ΘΧΡΟΙΗΙ,,. αποά ἀϊοοι- 
ἄππι Ροίτιι8 ἔογοι περιγύρως" 
ἀδίθυα8 ἰδηγοι δοοθριί, Ζμ78 

δ οοχὶβ δρϑηΐ8. κοιλύτητοις 
οὐ διωμιπερεῖς. βαϑείας, 4186 
2}}Π}}}0 8π|, οὐ 65. ΠΟ» 

μηογδς οἰγομίαγεβ., 56, 7101; 
,έγνέμϑδαξ, πιθῷθ μεγρϑταθ,, 

4 πα 181} ΔΙ] ὈχΟ αΠα1-, 

ἰαίοα ΠΡοδη!. ΜΝείι8 νοῦ- 
θὰ εἱ ρᾶθπθ οβϑοϊοίιιπ 
Οὐδοοὶ υϑοθηίϊουοβ., 5100 11 
ΠΟΗ ΤΆΓΟ 80]6ηΐ, 11 τ|5ι}} 
σου πδ τονοσάχαηΐ: ἃ} 
115 Ἴϊδατιο γύρος πο ΡΓῸ οἷ- 

οἷο ἰδηΐι, αποὰ ἠοίαξ 
ἡμδέαϊἢ. τὰ Θά. Ὑ. ρ. 1864. 

ὅτε δὲ γύρος βαρυτόνως οὐ μό- 

γον κοινότερον ὁ κύκλος εἰο. 808 

εοἴϊαι ρτὸ ἀπημέο μΟΜΙἑαΓ: 
ἴῃ “ϑαφοίίϊο Νῖ5. χρυσοῦν γύ- 
ρον Φορεῖν. (΄. 12:, (απ εδ 
᾿ᾶπο νοοοπ 1: ΐαη. Ὀγ86- 

ἴον τη, ἴῃ ἈΑρρομπάϊοο ἰδπιθη 
κοσκινόγυρον ΤΟΡΙΔΟΒΟΙΙΔΠ8. ΘΧ 
ΟἸουδὶς. του τ θιι5 Μ|58. 
1η. «““ηἐδέορἧ. αι, Ῥόγτο 16- 

σι ἴθ Ο. Ὁ. Εὲ τυγχάνει 
δ᾽ ὃ δικπτύλιος" σου ἢ} 1ππ}1- 
ποι τῷ δ᾽ οαάφιθ. πηδημ 511- 
Ῥογμροδίϊαη γ᾽. απ86. φαϊά θη 
Ῥαγίϊοι!α τοὶ πι8. δὲ πη 
Ἰοοττι φιδάτναϊ, Τυγχαάνος ΟἿ 
χαὶοῦ Αἰμϑέογιδ., οατι8ῆ ΠΟΠ 
ΟΥ̓ΑΓΙ τι πην18 δθατι6 6Χ τ|5}1 
Ἰησιὰθ. νάθοαθ ροόποῦὸ 11- 
οοβραΐ. : 

20 Συμβάλλεται)] Τὰ δῖε 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

᾿ « » » -» 
᾿ς ἀλῴετα 'ποιουσιν. ἐν δὲ τῷ 

τι -Ὰ 
ουκ οἶδα " 

τ.» " Ζ 

Ὑπομνή κωτε οὕτως" 

ὅτε δὲ 2ῶ20 συμβάλλεται: ἐν Μαρεκᾷ Εὐπόλιδος, οἷόα " 

87. 

τουτὸ τί ἐσὶν 

κακεῖ γορ τὴν Ὑπερβόλου μεἡτέρα τηλίᾳ εἰκάζει τῇ πλατείᾳ 

σανίδι. τινὲς δὲ τηλίαν ξύλον Φασὶ πλατὺ, 
ε 

εἰς ὃ δέ ὠρτοκόποι 

τοὺς ἄρτους ἐπιξηροένουσιν. ἄλλοι δὲ τηλίάν τὸ τῆς καπνοδό χης 

δΟΠ5118 ΘΧΒΟΙΪΡΙ ΠΏΪ|τι5 ρΡοί- 
δδι: απὸ ἱπήϊοῖϊο ἔοι! οοχ- 
Ταρίοϊαι. 5 θ 6886. ἀοθργο]εη- 
ἀα5: π|}}}} «ἃ πἃΔ δαρροιηΐ, 
αἰιᾶπὶ τι 46. οομη])θοίιχα γ6- 
τ] ἢ ΓΟ ββαημ8. [656 η- 
ἄππι οχἰβέϊπιο, ὅστε δ᾽ ἐμῷφι- 
βάλλεται" ϑολοζἑαβέαθ χθ5 
ἐδ: ἐδμα φοοσαῤιίμ, φιία 
δέ, ἔργο; απιδήσητεμι, ατι-- 
ἐεπν 6586 δ1οτι οαί οη 5 16 
Τογιίγ ον εγϑᾶθ, ἤοο βεῖο. ᾽Ἄμ- 
φιβάλλεσϑαι ἀϊοππίαν ἃ Οσαια- 
1παι 1618 68, ἄτδθ 1π ἀϊδρα- 
ἰαϊ!ομθη οδάπηΐ:; ἀθ αυο- 
Ταϊ νογὰ ρΡοϊδβίατϊα ε1556 510 
δ8ι: τὸ ἐκφιβαλλόμενα, 4αδο 

ΒοΙθηΐς οἰΐαπὶ τὼ διοαζόμεναω 
ΜΟΟΔ. ΜΙιΙιηὰβ δβί, διδιη 
ϑδολοῤίαδέος., οοΥΥτιρίι5 Πε- 
δγολίμδ ἴῃ Κουράς" παρεὶ δὲ 
Αἰσχύλῳ ἐν Μυρμοιθόσιν ἀκμφε- 
βάλλεται, ἐν ΤᾺ φι86 

Ῥ] απ τ5 1216 }ΠΠσϑπέιν, δὶ οοπι- 
Ῥομᾶδ διπάθπι ἴῃ Ἐγκουρά- 
δὲς. ἱπάθ αἰὐιθηλ π]Δ)ΟΥ οϑί 
οηγοπἀαϊοῦϊ πορῖγαο Πάε68, 
σιιοά ρϑαϊο ροβὲ αἰίου ,ϑολο- 
ἐϊαδέεβ Ῥαγϊϊου τηοπθαΐῖ, τη- 
λίαν Ποὺ ἰοοὺ αἰϊαᾳῖὰ ἀπο- 
ρον, εἰ αποά ΑἸ ΠΟμΠ ον οχ-τ 
ῬΡοάϊαβ, πᾶρογο; ῬΟΓΓῸ δῖοι 
Τα] σα  Π15. ΠΟΙῚ, 51 “αεροϊῆ-- 
εἶδ Δοσοβϑουιῖ ἀϊοῖΐπη. Νοη 
απ ΟΓῸ ππιη6, 4πὸ 71ᾳγὰ ὅε- 
ἴογοθ ἸΠΟΧΡΙΟΔΡΊ]Ο) 046} 
ποίιιπὶ 11 Πᾶς σοοθ 5101 ἢη- 
ΧοΥΙπΐ ; ἀοΟΟΡΙητι8. 4115, ἢ1- 

81] ἔμπί856. οᾶτι580, ΟἿ 89 
ἰδπίο ΟΡοτο ἰογσαπογεηΐ: 581-- 
Ποῖ Ἰἢ Ρυδοβθηϊ, Ποὺ 1)- 
ΒΌΡΕΙ ϑδυδσιπιθηΐο οομπ]δοὶα- 
Το ποδίγδ γί! ΟΠ 6 ΠῚ ΓΙῸ 5 
σοῃϑίαγα. ιϑιμζαίας. τἰὖὖἷε᾿' Τηλέα 

ΤῊ 15815 απ] ΟΣ] ΟΣ Ρτι8, α086 
δὦ ᾿παρο]άεπι βρεοίαραμηΐ, 
ϑολοζίαδέεν ἴογθ ἰοίμπι ἀ6- 
ΒΟΥΙροιῖ, 564 οΥ̓δ118 ἃ Ροβίγε- 
ΤῊ18.,. οἵ τ ὉΥΕΘΙ Ῥ4:: ἐδ, 
511 ΘΧΘΙρ] αΣ 8. ΟΥ̓] Π6ΠῚ 586- 
οαΐπβ: ὉΓῸ 1515 καὶ 8) καὶ 
ἐλίως 1116. δἰ πη ρ]Π]οἱἰοΥ,, ἐκωλεῖ- 
το δὲ τηλία. ἴῃ ἴϊπε βογσνδῖ 
ἐν τούτῳ, Ομ]Ὸ5 νἱοθ τηΔ]1Ππ 

ἐν τοιούτῳ " 

πη4α1}, ἐπ ἑαϊὶ δοπϑορέο, 
φιαίε πὲπιέγεεν ογαΐ ζαγίπα-- 
γίογιεγν 21 ζογο, ὀοπιπιέξθ-- 

ῥαπέ: ολῥμεν ἀὐἀτι ποι  αἰατγ 
ΙΧ, τοϑ. απ βου, καὶ 
στηλίῳ μὲν διιοίᾳς τῇ ἀρτοπώλε- 
δι κύκλον ἐμπεριγράψαντες ἐγέ- 

: 
φασαν ὄρτυγας ἐπὶ τοῖς 
μάχαις ταῖς πρὸς ἀλλήλους" 

ΔΙ ΘΙ ἴοτεὶ πιο Πσομάαπαι 
114 ᾿ρβϑὰπὶ περάφδραγμα Ἷ310- 
γοη86. Ταπὶ χοᾶ δὰ [:η]- 
ἰππὶ 5 οἾ 1; Λλλως" σανὲς 
πλ. ἐφ᾽ ἧς ἀλφιτοποιοῦςσιν" 
νὲς δὲ τ. ζ. Φ. εἰς ὃ τι- 
ϑέασιν οἱ ἀρτοκόποι τοὺς ἄρτους 
ἐπὶ τῷ ξηραίνεσθαι, ἄλλοι δὲ 
τ᾿ τῆς κ- τὸ πώμω, ὃ ἐσε πε- 
ριφερές. Ηϊο Ἴλπι, τἰὖ νευϑυ πα 
«“1γἱδέορλαπὶξδ τατον ροπογοῖ, 1π 
ϑομο]ῖο ααϊάάδια. παθαῖϊν την 

τοὺς 

τε- 

οοἰμγηέσοδ οζίασε,, 

᾽ 
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πῶμα, ὃ ἐσε περιφερές, φησὶν οὖν, ὅτι διὼ δαιτνυλίον ἕλκυσϑείη, 
ἘΠ 2 ’ "Ὁ ἑ ε »,.Ὸ ) 

ἐὰν ἡ ὁ δακτύλιος τηλία. τοῦτο δὲ ὡς παχείας αὐτῆς οὔσης ,' 
Ἁ ᾿ ΄ "Ὁ 

γ) δυναμεένως. διὰ δακτυλίαν ἑλκυσϑῆηναι, 
΄ , » ᾿] “ 

λως. Τηλίκ ἔχει μέν τοὶ καὶ ἑωντὸ ἀπορον" 

καὶ 

ἀλλὰ διὰ τηλίας. Δλ- 

ἐὰν δὲ τὸ ἐν Μα- 
ο΄ “ κι 

ρικῷξ προσέλϑῃ, ἔνϑα εἰς τηλίαν Φησὶ τὼ τοῦ Ὕπερβολον ὑς-ὰ 

ἐμβεβλησϑαε, 
Γ) ς 3 , ᾿ -" Ε 

ἔσιν ἡ ἀτρύπυτος σανίς" ἐὰν δὲ τρυπηϑῇ» αψὶς γίνεται 

.ἢ 

τχηυϊαπάπηι: φησὶν οὖν ἡ γραῦς 
ἐν ᾿Αριφοᾷφανους δρώματι, Διὰ 
ον κος, διελκύσαις" δ᾽ δὲ, 

ὅτι ἑλκυσϑείης ὧν, ἐὼν ἡ δαπκτύ.- 
Διὸς τηλία᾽" τοῦτο δὲ εἶπεν, ὡς 

παχείας οὔσης, καὶ μῆ δ. ὃ. 

ὃ. ἑ. ἀλλο τηλέας" ἣ τηλία 

μέν ἐσιν ἡ ἀτρ. σ. ἐὸν δὲ τρ. 
ἄ. γώεται. δθο δὰ ϑμζάαην 
Ῥυθ!τοδίαμ οχοσίμη8: ΠΊΠΠῸ 
Ῥτνοίονσο Ἰ;νδὶ νυ] δίϊοη 58 ν 6- 
ἐμι511 ῬΓΔΟϑί Δ ΠΕ 581 πλ] 4116 οο- 
ἀἰοῖὶθ Τ,, Βαίαν!: 18 ῬΥΙΠΠΠΠΊ, 
ῬΥΟΥΒ115 τι ϑολοῤίαδέος, καὶ 
δὴ καὶ ἰδίως ἐκαλεῖτο" ἀεὶπ- 

ἅε: ἄλλοι τηλίαν τῆς καπνο- 

δόκης τὸ πῶμικ, ὅτι ἐσὲ περιῷε- 
οἷς δία 81 Τογίο ματνίροη- 
ἀἀ5, 1Π28]ΟὙ]5 δ1πὶ π]ΟΙ ΟὨΪ], 
6.86 πὶ δοαμαπίων : (φησὶν 

οὖν, ὅτι διὰ δακτυλίου ἑλκυσϑή- 
σει (ἑλκυσϑεέης), ξὰν ἢ ὁ δακτύ- 

λιος τηλίχ" τοῦτο δὲ, ὡς πα- 

χείας οὔσης καὶ μὴ δυναμιένης 

διὼ δακτυλίον ἑλκυσϑήναι, ἀλ- 

λοὼ τηλέας, ᾿Αρισοφάνης. δ᾽ τὴ- 

λιίὰ μὲν ἐσὶν ἡ ὦτρ. σανεξ " ἐν 
τρυπηϑεΐη, ἀφὶς γίνεται, 

Τηλία, πῆγμα τετρογωνον, ἐφ᾽ 
οὗ ἤτοι τὰ ἄλφιτα πιπράσκε- 

ταις ἡ ἐλε τκτρύογες συμεβάλλον- 

“σαὶ. καὶ περιφέρεια τοὺ κοσκέ- 

νφῦ. Αριφοφάνης " Διὰ δακτυ- 

λών μὲν οὖν ἐμέ γ᾽ ὧν διελκύ- 

ως ἐπὶ τῶν κώνυ λεστῶν" ὁ 

" , ᾿ 

ἰπορωτέρον ἔταε" 
- κε ν [2 

ζητητέον οὖν" τηλία μὲν γαρ 
᾿ ὧ 

λέγει οὐν, 

δ3 ἀμτεέρημεν, ΕΣ τυγχάνοι 
δακτύλιος ὧν τηλέα" αυδα εἴ 

Ἰποι] γα νυ σαίῖ8 6586, 
οἵ πιοϊίογα πόπιὸ αμΠ|6}1- 
ἰπγ. ϑδεά ψεῦθοῦ, π 4818 
αἰ Προ εῖαπλ ΠΔ1}1 νπ10 νον- 
ἰδ! 1π 15. σοπίογθμα 15. Ρ86- 
τ ηἰϊηΐαη. Ργὸ τηλέφ εἰκάώ- 
ξει τῇ πλατεΐῳ σανέδι, 4π8η-- 
4αδιη ϑιμζάαϑ οοὴν οηΐαΐ, ῬΓΔο- 
ογδιη.,, ἢ αλατείῳ σανίδι" 
Ῥγδοίοσθα Ρἰδοοὶ 1ῃ βοαποα- 
ἀΡα8: τηλέα ἔχει μμέν τι καϑ᾽ 
ἕαυτὸ ἄπορον, οἱ, τῆς τηλίας, 

τὸ τρύπημα. ΠΥρΟΡΡΟΙ μα 
᾿αΡΟΪ46ἱ Μαγῖοαθ Πρμλ]η8 
ἀεδίσπδ ὃχ (μκώρμεέϊέατιο 
οομδίαι 1. Ο. 1, το. Ρ. 106, 
ϑαάδοάιο ἀθ τὸ 8860 1{|8 Π10- 
παν ϑολοίξαδίοβ Ἰοβϑίοσ; ν6- 
ταπὶ απ ἀἀὦ ππηὺ ἰοομπμι 
ΘΧ ἀἴγνουβ15 ΘΟ ΘΠ 1115 δἀ-- 
ποϊοίαν,, τηλέας 6α ἴῃ ἴθ 1}8 
ΠΟΥ μη Ἰολλοαι; 14ατι6 Ρ᾽ι5 
πη νοῦ ἰδοία!η πὸ νἱτ 
ἀεδαίαν, γαϊοπθι πὶ} 6 ΙΧ 
Ῥοδβαμι,; απ ΠΑΡ̓ ΑἴΌΤΟΙΝ, 
πἰγη416ὸ ΟΟΠΟΙΙΘμ : ἘΠιι8 
ομΐι 181] αἰτι, ᾳαδηι Ἐἰγ- 
ῬΘΥΡΟΗ͂ τηαΐνοπι 101 Ο.ΠῚ τῆν 
λές ΟΟΠΙΡΑΓΑΥΙ δουθιῖ; «4]- 
ἰθγ, ΕρουθΟΙ: οβϑᾶ 1ῃ τῆς 
λίαν 6888. οοῃἸοοία; ααοᾶ 
416 5:6, ἀπιθ!!θοῖι ᾿ρευ- 
αι δδί αλῆιοο, απο- 
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"᾽ μὴ ὃ δακτύλιος τοσοῦτον ἔχει τρυπηρὶδιγ,, ὡς δοκεῖν εἴναὺ 

ἐν τηλίᾳς τὸ τρύπηριας, ᾿Αλλως. Τηλέα σανὶς ἡ λεγομιένη κάρϑο: 

πος" τηλιῖς δὲ ἡ σηλέρ» ὥσπερ τὸ σήκοερον τόμεερον. καὶ δὴ καὶ 

ἐδίως ἐκαλεῖτο τηλίω περιζρραγμα σανίδων ἐν τῇ ἀγορᾷ, ἐν ᾧ 
͵ ’ ᾿ 5 ’ Ὶ » 

ἄλφιτα ἐπιπρώσκοντο" καὶ οοτυγοτροί(οε τὸὺυς Ὀρτυγαᾶς συνέβωλ.., 

λον ἐν τούτῳ, 

πΐδτ σἱνομίο δάθππο ἩΥρετ- 

Ῥοῖο, Πἰδὶ ρίϑμπθ [4]|1ον, Να- 
Υἱοδ8 ἴῃ βοοπᾶπι {πὶ ἀδίμ8. 
Ἑδαΐθουῦ πο ποᾶάο πὶ ποῖ 
8886 βοϊνομπο, πὶϑδὶ Οοιμΐ- 
οὕ Δ] θη οοππλ Πὶς ἰ8-- 
ἰπι|580 βἰαϊιιαθ, 6411 πιαῖγθ μὰ 
ΠΎΡεσΡο. Τοο σι τηλίαν, 1ῃ 
ᾳπδι οϑ88 ἢ} Τπογαπὶ οοπτ 
δεδί8β. ϑιηραϊαχα νογὸ οἵ 
δηλ ἀνογίοπάιϊ τ, απο οχ 
Ζὠφομβοηρο ἰνααιὶ ϑολοί, Ζ.10-- 
δα. δὰ Ἴϊπι, Ρῳ 145. 88- 
Τ1 ῬΟΙΓ 1η816185. ΠύΥυρονρο- 
Ἰππὰ 40 1 Π1ο86. 1πίογο)- 
ἴμμι, τὸ δὲ νεκρὸν αὐτοῦ εἰς 

᾿σάκκον βληϑὲν ῥιφηναι εἰς τὸ 

πέλαγος" Ἰάεπι ρΓπγ68. ΟΟΠ11-- 
ΟΟ58.. Θημιηοχαί, ὅπ Πιομῖς- 
πὰ ἸΠΡαΓαμ, ἀϊσμὶ, πιο- 
ἀ18. Ἰδοογαυίηῖ, Ὸ γρον- 
ῬΟΪΙ νοσο πιᾷίσθ, δᾶπη ἰπ 
ἘΠΡΟΙ 5. οοιποράϊα ἔμ 556 
νεχαΐδιλ ᾿ἰᾳϊὰρ ραΐίοί οχ 
ΝΏΌΒ. ν. ὅδο. ἴΪπ ϑελοίέα-- 
δίαθ ψΟΥΡῚς αὐ 1Π᾿Π|πΔ νεὺ- 

διιπ οἱ 557. πὲ τὲ α}- 
ἄοια ν]ἀοπίαν, γαὶϊάθ οοπ- 

ἰατη δὶ 15. οοπ]θοΐαγαι ΡΟΥ1- 
ΟΠ αθΟΥ,, δὶ ἰονυτίθ βο]ονυίϊο- 
χὰ θῦ8 Ρχδοϊποοαὶ. ῬΥΪΠ, ΠῚ 
Ἰεσο; Καὲ τὴν μητέρα] Τὴν 
Ὕπερβόλον, τὴν δοιδυκοῦσαν, 

δτιιΐ, δοιϑυκίζνσαν ἐν ταῖς Δρ- 
τοπώλιεσιν, (ἘΟΣΙΆΙΡΡΙ 5868{18 

αν 

δριὰ γείογεβς οί θαν8 δϑῖ 
Ἰδὲς 1014) ἵψα (14 ρΡχγο- 
Ρὶα5. δδὲ 16 γ88,, 41|8π| νοΐ 
ὅπον. 6] ἔνϑα) πολλὰ κατ᾽ 
αὐτοῦ εἶπεν Ἕρμιππος ἔγιυ- 
δἰνα ἴογτθ ογεᾶο, 41 πιθὰ 
ἀἰβια ποίϊοηθ ΟΡδμὶ ἔδυ βουῖ τ 
Ῥίαγαθ νυ]ραῖδεο βίπαποχ. 
Πεῖμάο Ἰϑδίουαμη, αθδὸ δά 
αἰϊοχσαα. ψρΥδαηὶ ποίαπίθγ, 

ῬΟΓΟΙΡῚ Ῥοίογιὶ βεηίΐθηίας 

᾿Ἰηοἦο ΤΟρομᾶ8: ξοιπε δὲ τὸ 
κατοὶ τοὺς ᾿Αρτοπώλιδος λεχϑὲν 
κατ αὐτοῦ σημαίνειν. ΝΏπΠα 
ΟΟΥΡΟ]]αν ἴοσο στηλέων Ζ126-. 
γοοίὲ γοϑιαίπιαια. 1. ἘΠΡΡΙαἰγς 
Ρ-. 4. ἈΡῚΕ τ2}1 15:18 ψείῃ-- 
11, ου)ι8, ἐγιθη]θ5. β.08 
Δ] Ἰάθογοπὶ ᾿πϑι 1 σα} }18.. ἢ- 

ἀθ]οπ. ροῦν ΡΟΡΟΪ: βοῖῖο 
οοδοποδίανοσδηξ ἀπ θηῖοη- 
865, Βιδίουνὰ τεϊογίτιν: κμεη9 
δένα δὲ τῶν πυρυπωλῶν ἢ κρι. 

ϑοπωλῶν ἀπελεοιύνειν αὐτὸν τῆς 

ἕσως, ἢ ἀπεέργειν αὐτὸν τῆς 
βρώσεως. ἴπ βοάθῃηι τῆς ἕξέας, 
489. 4α!άθη ἔγαμπομὶαγ ον 
γΗ εὐᾶΐ πμ}1|Ἃ ἰὼ ἴοχο, 
βιιοροᾷαΐ τῆς τηλίας" π6 αὐϊᾷ 
ΑΙ: το] ιηπαΐαν., “4.ἰδέοέ6-- 
ἴοηυ ἃιιὰϊ Ζ. 1. ΨῚ, 24. τὲ 
ΤΟΠῚ δᾶπᾶθη οπατγαὶ: ὥς, 
ἐψηφέσαντο μὴ ἀπελαύνειν αὖ- 

τὸν τοὺς σιτοπώλας ἀπὸ τῶν τῇ: 
λιῶνς 
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Τρ. Καὶ μὴν τὸ μειραίκιον τοδὶ προσέρχεται; 
Οὗπερ πάλαι κατηγορουσο τυγχάνω" 

Ἔοικε δ᾽ ἐπὶ κῶμον βαδίζειν. 

Ιο40 
ΧΡ. Φαίνεται" 

Στέφανόν γέ τοι καὶ δωδ᾽ ἔχων πορεύεται. 

͵ 

4 ᾿ ᾿ ΡῈ , 
τοὔη Καὲ μην το μειράκιον. ΤΠρόεισιν ὃ παῖς “είῥανου; κι 

- , 

μίζων τῷ Πλούτῳ διὼ τὸ πεπλουτηπέναι. 

τοί ᾿Ασπώφζομα,.] Ὥς διὼ χρόνου αὐτὴν ἀσπαζόμενος Φησί. 

ν. τοΐο Οὕπερ] Οὗτινος. 

Τώλα, 7 πρὸ ολέγου. Ἔοικε] 
᾿ φαίνεται. Κῶμον) μέϑην. Ἔ- 

χων) κρατῶν, φορῶν. Ὁ. Ὁ. 
Οὐοά δυίδη κῶώρμοον 1πΐου νυ 6- 
ἐδίῃν μέϑην, 16 ραι]οὸ ἐεἰπ-- 

οἰάϊπ5 οχρίδιιδὶ οββερναῖίο 
δὰ ρᾶρίμδο 864 0 115. Π]δΥ- 
σιπο αἰβδοχιρία: 
μον βαδίζειν, ἐντὶ τοῦ ἐπὶ μέ- 
ϑην" ὁ γὼρ μεϑύων ἐπὶ μιέϑην 
βαδίζει (παπὰ 5οῖο, δι σϑ- 
οἷς ἀοράεγίπα. τα] 1π4πλ ΨΟΡΌῚ 
4011 απ, ἸΠΡΘαΙΠΟΥῚΒ ἤραγαθ 
ἀπιοία ΘΧΡΥΘβ581) 
μεϑύειν" καὶ οὐκ ἕφιν ἡ βόδι 
σις αὐτοῦ οὐχ ἕτερον ἢ μέϑη. 
Οὐμαθ οὐ]8 δἰηΐ ρυθα!, ἀϊ- 

μ11}} δαἀζιπθῖ: γπ6}1π|8 
δολοῖ. ἽΛεοοςγ. δὰ Ἐπ4, ΝΙ, 
1. ὌΡΙῚ τηομλ δ Πα] 8 νον- 
5:15. Κωμουν ἴδηθπ 80448]18 
εἰ ἰαπίπα πὸη δάβι πα οο- 
7205 μέϑη" “πᾶγΟ Ῥ 8551 
Ἰαπσαπίαν, τὶ πηομτῦ .1268. 

Ἡεγαία. Απὶπλ. τῃθ ϑαίΐπιαϑδ. 
ει ἀν. Ἃ, ἐπ 
ᾧ. ὅ. ν146 ρῥγδοίενθα 7.. 2505 
Ἑκοτο. ΡἈ1]. τΔ. Ἐρ. δὰ οι. 
ΧΙ, ιὖ. αὺϊ ᾿οΟ ποϑίνὶ 
(ρηιοὶ ἰοοο αἰλίαχ, 

Ὁ 0} - 
Το ἐπὶ κὼ- 

αὐτῷ τῷ 

οι Ὥς ἐν ἔρωτι) Νοπ ἴπ- 
ἰεγοθάο, ἡ ἰοοαπλ τοίϊ- 
χιθαῖ, ἀππιηοάο ἀρίο ρυδ81ΐ 
ΧΡ σαΥ; ἀποά τ1}1 481- 
ἄξει ρογάΠο1]6 ἴογα ν]ά6- 
ἰπτ. [πἴδύοα Ἠ1Π1] Βασαν 
ΡΥΟρία8, ἀπάπι αἱ ὡς εχ 
οἰϊοβα Ῥγϑθοοάοη!β 501}1 4886 
τορομποτς ΟΥἴσ ἢ δ δ 18 Π1115. 

ἐν ἔρωτι ναγῸ πιπΐοίαν 1ἢ ἐ- 
περωτᾷ. αιοὰ Γρθαπθη8., νοὶ] 

ἀνερωτῇ κοὐ ἢ ὦν δῶμ ὲν 

1286}: ὙΠ. ὑϑοΐ. Ἢ) 
διεξέρχεται μέχρι τῶν ϑάμινων 
ἀνερωτῶσα. ΠΕ) τι5Π]06 1 οἰ δη- 
ἀαι!ομοη1 86 51185 Ῥᾶθη6 114- 
σιίαι: δπ85 1η80]14 568] π|6-- 
ἔϊομθ δι ιΪβα., ΒΟΡΏΊΟΠ6 78-- 
ὙΟΗ18 Ἰπίουχαρίο, 5η0 1.0 γο- 
σαὶ, τί φησιν; ΠΙπα δ 681 
ΒΟ ]Ἰαβίδο ἄτοπον τῆς προσ- 
ρήσεως 60 Βρθοίαγο 1181 ἐρε 
ἀοῖασ, 4ποά νεΐεγοβ ὠσπά- 
ὥσϑαι αἰϊᾳφιιαπᾶο τιδαγροπξ 
νῸ] ἀδ 115, 41 ὃχ ἰοηρο 
ἸθιροΟΥΘ ῬΟΓΟσΡο τοάοιηΐθ8 
81105 δδ]αίϊδηΐ, νοὶ] πῃ} 
Αριΐα} διμϊοῖὶ να]οαϊουηῖ: 
αποά. Τληγηίοίτι οβίθηαιξ, 
γορτάϊαῖο ἀσστάσσομαί σοι; 

καὶ 
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ΑΟΊΌΒ ΟΥΑΕΒΊΙ 

Τρέμετροι 

Νεαωνας. Γραὺς. 

58 ὲ 

5ΟΈΝΑ ΟΥἸΝΤΑ. 
3 

ἴα κμιβικοί. 

Χρεμύλος. 

Νε. ᾿Ασπάζομαι. Γρ. τί φησιν; Ναε. ἀρχαίω φίλη, ᾿ 

ἀεϑύων δὲ οὐ λέγει, χαῖρε" 
προσρήσεως 21 ὡς ἐν ἔρωτι, τί φησιν. 

ς« κἈ Α .ι » -» , 
ἡ δὲ διὺ τὸ ἀτοπον δοκοῦν τῆς 

᾿Ασπαφομιαι. ἡ Κορωνὲς 
ἑτέρα ὁμμοέα. οἱ δὲ, ςἔχοι ἰαμβικοὶ τρήμετροι ἀκκταάληκτοι πεν. 

τήκοντα ξξ, ὧν τελευταῖος, 

ν. τοά5 ᾿Ασπάζομιαε] Προσ- 
φϑέγγομαι. Πολιὰ 1 πεπολιω- 
μένη. Ταχὺ) ταχέως, Τά- 
λαινα  αϑλία. Ο. 9. «αὶ 
Ῥίαμα ργαθίουε 1Ππ4 ὕβρεως, 
απο ΡΥ]μλ5. θ΄. 4γἱδέορλα-- 
σίου Ατρδίθγιϑ αἰ 1: Π8Π} 
1οχίοποϑηι Τοπίσαμι ὕβρεος νΕ]-- 
αἰ ἀε οομηρδοίο ἰομεοηὲ ΕΔ 4, 
ΤΟ]Ιητια6., 581 5018Ππ| δχοὶρ]δ8 
᾿Απηϑίο]αοἀδιμθη8θ μη ΠΙΠΟΥ 5 
ζογτῖπδθ, ᾳπ886 ὑβρίος 4661. 
ΜίγοΣ ΑἰἸεβέογιμην ποῖ οα]- 
1θ μα 1βϑἰχητιπὶ δ} }518868 ὕβρεως, 
ααο Ῥαοΐο ψεῦβϑιιβ 1ηἰογ 1. 
Ἐρο ψϑίθυ πὶ βουρίασαμ,, 11- 
οοὐ Ἰοπίοα βρθοὶθβ 1) Αἰοὰ 
δ0θμᾶ ρᾶγαπι ἀοοεαΐ, πονο- 
16 ΠΟΙ͂ 8:1511}}111, ὩΘΩ6 8} 181 
σία ΤΘΡΘΥ, 4ἃ ψ ΕΓΒ. ρῥσο- 
5ΡΊΘΘΓΘΙ. 

ἀἸοοθμ τι" 6886. ΠΊΟΠΟΙΙ8 ἀσπά- 
ζομαΐ σε" οὕτω γὰρ καὶ οἱ ἀρ- 
χαῖοι εὑρίσκονται λέγοντες, ἐ- 

πειδὼν ἀπαλλάττωνται ἀλλήη- 

λων. Οἰμηϊπο 51121118 εϑδὶ 
χαίϊο ἰπ χαΐρριν, αι τι8ὶ 
ἑπεσαπὶ ῥυΐβοὶ, οὐ μεόνον, 1π- 

ααϊξ μας, τὸ ἤρῶτον ἕν. 
ἀρ δ ὡς ἡμιεῖς, κ«λλὲὰ 

ἡ διωλυόμιενοι ἀπ᾿ ἀλλήλων, 

ἀντὶ τοῦ ὑγιοιίνειν καὶ ἐῤῥώσϑαι, 
χαίρειν διεκελεύοντο ἀλλήλους. 

1γηλ 18 οἰγίαθ τηδητ αι 15 
νὰρο, σορίᾶ πὴ] ἴδοία οβὲ 
Οὐαίοῖβ. αἰ Ἰ5ϑῖπηας ΒΙΡ]ο 1 6- 
ο6. 1,Βαΐανγαθ ᾿πδηὰ ἀδβοχὶ- 
Ρὶ, πὶ Ρ]αίμαιη αἤρδίορλα:- 
γπιβ εἰ ΝΟΡΏΪ]85. οοχῃηρί οί Σ 
ΟΠ πίον ΡΥ ἰδ  οπῖθιι5 δά 
51 Π 5 ]08 ΨΟΥΒι18 1Π561}18, οἷ 
50Π01115. Ποῖίδθ ὑγδοεπίϊου 5 1π 
ΠΊΔΥΡΊΠΘΠῚ ΟΟἨ]ΘΟΙ5: ἄσρτο- 
μηδ 1πᾶ46, ατι86 δ4 ὠσπάςο- 
μαι ορβουναΐῖα ᾿ἱπυθηὶ, 4α1-- 

Ρα5 ραγίϊπχ οοη]θοίμῃσα πιδα 
Πγπηαίτ, ὈδΥυΓ1Πὶ ΒΆΒΡΙΟΙΟ 
ΟΥ̓ ρΡ 6186 πὶ] ]8 1η}101- 
ἢ): ᾿Ασπάφομιαε) ὡς διὸὼ χρό- 
νου ἐδὼν αὐτὴν» ἀσπάζομαι (η- 

σὶ, καὶ οὐ χαίρεις" (᾿" χαῖρε, 

ψῸ] χαίροις) ἡ 1 δὲ, διὰ τὸ ἄτο- 
΄ΟΥ δοκοῦν τῆς προσρήσεως, ἕν 

ἔργῳ τι Φησί τάλαιν᾽ ἐγὼ τῆς 
ὕβρεως ἧς ὑβρίζομαι. πε 
ὙΠῸ5 1βϑίπα ὡς, αποά χο86- 
οαπάαπι Ρυΐανΐ: 11 ἔργῳ οοιι-- 
39π8 γ Θυπλ ἴπ χηοάμμ οϑὲ 
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Τολιοὺ γεγένησωι ταχύ γε. νὴ τὸν οὐρωνόν. 
Γο. Τάλωαιν᾽ ἐγὼ τῆς ὕβρεος, ἧς ὑβρίζομα;" 

Χρ. Ἔοικε διοὺ πολλοῦ Χρόνου σ᾽ ἑωρακέναι. 

Γρ. 

τούς 

2 ᾿Ὶ Ἁ ΕῚ 

Ποίου χρόνου, τὠλάνταθϑ᾽ ; ὃς παρ᾽ ἐμοὶ 'χϑὲς ἦν. 

τῷ μειρακίῳ προσίσχεται- 
ω 4, 
Ὥσπερ λεπας, Ϊ 

Μετεὶ δὲ τὸν δέκατον σίχον, κῶλον ἠαμιβικὸν βεονόμεετρον βραχυ- 

καταληήκτον. ἔτι δὲ βραχυματοληκτον, ὡς εἴρηται, τὸ λειπόμενον 
ΠῚ 

ὅλον ποδὸς πρὸς ἀπαρτισμὸν τῆς συςφυγέας τῶν ποθῶν, ἡ τοῦ μὸὺ- 

γομέτρου τυχὸν ἢ τοῦ διμέτρου. ἐπὶ τῷ τέλεε πορωνὶς,, καὶ ἑξῆς 

τὸ χοροῦ αὖϑι». ἐχρῆν γὰρ πᾷνταῦϑα ϑεῖναι χορὸν εἰσιόντων ἐντὸς 
σῶν ὑποκριτῶν, ὥχρες ἄν τιξ ἕτερὸς ἐπέλϑοι ὑποπριτήσι 

ν. τοῦθ ἼἜοι»ε] ἄμ ὰ ὗ 

νερν,ς. ᾿Εωρωκέναι] ϑεώσασθαι. 

σ. 0). «πὶ δά τούὐύναντέον ν. 
1048. δε]θοίιπι παραὶ ἀφρι- 
ᾧῷον, ἂῃ ἀςυζον" τιὐγιη ἘΠ 
διῖ, Ρυορῖίον ἀποῖτι5 ᾿ς Υυ τὰ 
ΤΆϊητι8 Ἐχδοΐοϑ ἸΙ4αιο ἀ15- 
ΘΟΥΠΘΓῈ πλ]1 πο Ἰϊοοῖ: ααοά 
ἔδηιθη ἐσοὺ (πὸ ναϊεδὲ, παὶ-- 
18 ἱπίει!τρο, 

ν. τοάὺ ᾽Οφύτερον] Διοβατε- 

πώτερον. Ὁ. 1). Ὸ. 1ὰ 1). 
Ὑἰ 1056 βου ιν βλέπειν. 

ν᾿ 1ο80 ᾿Λπόλαςς] Αἰσχρὸς, 
ἀναίσχυντος. σ᾿ 1.Β. ἀοοιϑ 
θ.Ο. οὐκ ἔξιν ὅτε ἀπαίδευτος" 
γ8Π|., τἰὖ 7 ̓ μῴτος ἰὼ οὔ 56:- 
γαλ Ρ. ὅο. ν, 67. ἀκόλαςος 
κυρίως ὃ ἀπαίδευτος, παροὶ σὺ 

μὴ κολάσεως ἐφρυχημδῆλαν, του- 

γέσι, παιδείας, ᾿Απαιδεύτους εἴ 
ἀμαϑεῖς 605 οἰϊωπι Οἴδοοὶ 
νοσδηΐ, 61 πιουῖρτ5 διιηΐ 
Τυ511015 οὐ ρμᾶγαμπι ΡΟ 18: 

ΟΓα88 » 
γαϑίϊσιπιὰ δἀραροαῖ, 51. 4815 
ῬΕΪονΊΡι5 πΐθιτιὴ χε ποῖ. 
τὶ βομτοπία Ἰηΐοσν 5. ΡΓΟ- 
οϑάδ, ΠΟῺ θαυ  ἀ6 1} ἀθμθο: 
ὡς λα χρόνου ἐδὼν αὐτὴν, εἰς 

σπόέζοαε, Φησ" μοεϑύω ν δὲ οὐ 
λέγει, χαῖρε" ἴῃ ἥποὸ 6.86 
ῬΟΓΙῸ βοααπηΐμιν ἐν 
ΟΧ ΘΟΥΓΌΡΙ 185, τὶ οὐοίο, οοΥ- 
ταρίπι5. ἀοβοῦιρία,, ΠΙΠῚ] ΟἹΞ 
Ϊοστιιηΐ, αποὰ π16 οοπ]θοξι: 
Τὶ πΊσδ) ΟἀἰοΒΟΡΟΤΟ σορϑῖ, 
αὶ ΘΟ ΠΟ Ἶτι8. οἰ ο ΒΔ} 1 
Δη88 ΠῚ μογγὶραί. ὮὉϊΓ ΟΣ, 
2) 3) ο ΓΝ ΟὟ ς 

αχρις ΩΝ τις ἐτερος ἐπέλσοι υ-. 

ποκριτῆς» 516 δά ΝΡ ὅ5:. ἄχρις 

ἀν τις ἐπέλϑη ὑποκριτὴς ἔτε- 

ρος᾽ 8ο]θηὶ δ᾽οαι οὐ ΡΥ 5 
Δα ΊΒοτο ἐδέρχεσϑδοι, ἐξιέναι" 
προέρχεσθαε, προϊένοιε, 

22 ΝΜιεϑύων δὲ φησι ΐδοο 
ογαπΐ ἴῃ Εαά. οὐποί8. ΟΥ- 
ἀἰμπο ῥούνοσδο, Ροβιία:- μιε- 

τὖῦ ἴδιο) ΡΘΓΒΡΙΟΙΙΘ' 

ἔργῳ ϑίο. 

το τ πος πρνοδηγουνη κι» κὔν» - τος 



γραῦν οὖσαν. 

αποπιδάπιοάπηι σοπῖγα σέπαις: 
δευμένοε ποῦ γα ἰ βο]τμα 
᾿ἀοοίγιμΐδαιο Θχο 1, 864 εἰ 
Ἰπμη δ 118 }18. δἴαθιθ. ΟΠ] ΟΙΟΥ ΠῚ 
ῬΙομΐ : ὁ8ὲ ποημππαιιᾶ1), τιθὶ 
Ῥτοχίπιθ δά πᾶπο νηὶ ὠκό- 
λαςος δοσοάαί. Ἐΐδος διΐθια 
ΦηΠὰ5, τᾶ ΡΟΙ ΔιΠΟΥΘη 46- 
Τεούνοβοθηΐο, 118 ΡΤοΙοααῖαν, 
αὶ ἰαοΐαᾶπι 5101 1Π|Ὸ 18}, 
ἀπᾶηὶ {ποτα σομπαποβία, 6 Χχ- 
Οὐιϑατε 184πὶ Ἰησοερίει. δ'ον- 
5 πὶ Ρσοΐ τ ϑιεζασ5 ἴῃ ᾿Ακό- 
λαςος. ἰοοο ψαϊάο οοπίμαγρᾶ- 
ἰο, ομὶ ροδὲ Αἰὐέϑέογὶ οοπᾶ- 
πη ᾿πίοσυ αἴθ άπ πο 46- 
6888 ογϑέο. 

νι τοδι Ὦ ΠΠοντοπόσειδον 
ᾧΦὲν βασιλεῦ τοῦ πόντου. Πρεσ- 
βυτικοὶ)] γεροντικοί. Ο. 1). 
4ιιοἀ Ῥοϑίου 8 οἰΐαμ) δάβον!- 
Ῥίαπι ἴθ Ὁ, 1.Β. Ἰάεμι, τῶν 
ῥυτίδων] τῶν ῥυτιδωριτων" ᾳφαθα 

ΝΟΣ Γοχῖοβ δἀμπασάπιη ἰσηο- 
ἴῳ, νἱἀοραίοτν ὀχοουρθηάα, 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 
» “"΄ »"»εἙ» 237 4 

ρ. Τουνούντίον πέπονϑε τοῖς πολλοῖς ἀὐροὺ 

Μεϑύων γεὶρ, ὡς ἔοικεν. ὀξύτερον βλέπει. 
) 7 ΄ ͵7ὔ 3 Β κ ͵ 

Ουκ, ἀλλ᾽ ἀκόολαξςος ἐςξὶν αἰεὶ τους τρόπους, τοσῷ 
΄ Α 

ε. Ὦ, Ποντοπόσειδον καὶ ϑεοὶ πρεσβυτικοὶ, 

383 

τοῴο Μεϑύων γὰρ, ὡς ἔοικεν» ὀξύτερον βλέπει ἢ Οἱ γὰρ 
μιεϑύοντες οὐχ δρῶσι. παίζει οὖν, ὅτι ὁξέ ἕως ἐϑεάσατο τοῖς πολιὼώφ' 
ὑτῆς ὁ νέος, ὠμαυροῦσϑοι, ὀφείλων τὴν ὄψιν ἐκ τῆς μιέϑης. 22. 

μεϑύων δέ φησε, ἐπειδὴ ἐπὲ κῶμον ἄπει, ὡς ἔζξρη. τοὐναντίον δὸ,᾿ 

εἶπε» τοῖς ἄλλοις πέπονθεν, ἐπειδὴ νήφων οὐκ ἔγνω, «λλὰ με“ 

τοδι Ὦ ΠΠοντοπόσειδον.] Ὦ Πόντις Πόσειδον. ϑεοὶ δὲ θὲσο 

βυτικοὶ, οἱ τοῖς πρεσβύταις ἐφισάμενοε 3:0." ἐπειδὴ καὶ ὃ Πο- 

τσ πεν π τ τος. Ἔα τς το ταὶ τος σας. -....0......-.................0.Κ( 

ϑύων δὲ ἔφη .«..«. ἃς φησι, 

Ἰλοαι ξαοιϊοπι δὲ ΡΥ 56 χπᾶ-- 
εὐ Γδϑίδια οοπῇῆτγμιαί ΘΟ ΟΠ πε 
οἵὰθ [1.Β. Οὐοαϊοὶδ ᾿π5ογ1- 

Ρίμπ : Εὐπ ὅτῶς (βησὲ τοῦτα: 

οὕτω , προσιόντα τὸν νέον ἐδών" 

οἱ γὰρ μεεϑύοντες μιάλιτα οὐχ 
δρῶσι. παίζει οὖν, ὅτι ταχέως 
ἐϑεώσατο τὸς πεπολιω ρεένους αὐὖ- 
τῆς τρίχας ὃ νέος “μαυροῦσϑαι 
ὀφείλων τὴν ψεν ὑπὸ τῆς μεέ- 

975: “Μεϑύων δὲ ἔφη, ἐπεὶ καὶ 
ἐπὶ κώρμιον βαδίζειν ἀνωτέρω εἶω 
ρήκεν. Τζοτιπὶ βθηβιι5 ἃΡ 6- 

αἰΐο 80ο]ο πὸπ ἀϊδβογοραῖ: 
804 οο ἀδβουῦρϑὶ, πὶ ραΐθ- 
τεῖ, ἀαποιηοο χϑοθπ ΣῊ 
ΟΧΡΙοδίοπο8, 1601165. 1118σ 
πῸ]Π] δά ἀπ αοσαμὰ ἰ(ο5ι1- 
ΤΟ Π115 Ομογαῖδα, νου θὶ8 ἰδμ-- 
τππιηχοᾶο παι 18, ΤῸ δαοάθην 
ἀϊνοτβοβ ἴῃ Ἰῆργος χοϑίοχ αι 
ἴων; 
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Ἔν τῷ προσώπῳ τῶν ῥυτίδων ὅσας ἔχει; Γρ.ἾΆ, ἃ, 

Τὴν δῴδαω μή μοι πρόσφερ. Χρ. Εὖ μέν τοι λέγει" 

᾿ " 

σειδὼν τῶν πρεσβυτέρων ϑεῶν" κοιὲ οὐχ, δμεοιός ἐςι Δεονύσῳ ἡ ̓᾿Απόλ.- 

λων,. 2ὅ τὸ δὲ Ποντοπόσειδον ἀπὸ τοῦ πόντου, ὦ βιέγιφε Πόσειδον. 

καὶ Σώφρων γάρ ῴησε, πόντος ἀγωϑῶν, πλῆϑος καὶ μεέγεϑος ϑέ. ἢ 
λων σ΄ σημάναι. Λλλως. Ἐπεὶ ραῦς ἐσιν, ὡς τοῦ ὅρκου τούτου πρεσ- 

βυτῶν ὄντος. ἢ οὐ πάντως, ἀλλ᾽ ἐν παιδιᾷ μετ ἐκπλήξεως Φαίνδ-- ᾿ 
ται, καὶ μεγάλης τινὸς ἐμφάσεως, κρῆσϑαει τούτῳ. 

Ὶ 
ἱ 

ἀνα... Ἁ., ἃ] ᾿Ἐσιφώνημεα, 

ἐπίῤῥημα ἀνιβψ ὐϑοὴλν ΘΠ ΘῈ 

ἐπέῤῥημα ἐφεκτικόν. Ο, 1,8. 
ῃ ιἰοὸ ζηδοιΐα 5βατιειίὶ 
ΨΕΥΒᾺΙ δἄδβροιδα, 1ῖ 4801 
ΒΟΙΠΙοοῖ οὐπιρίηρεσα σνοίμϊι 
ἩΡγάτΙ 5 Χο] γα Ομ 6 1 ὦ ὦ. 
ὭδΟ 1 αἰΐοσο 181] οδὲ εδη- 
ἀοιπ Οὐ οαμβϑαμι αδοοδίμπηι: 
βοᾷ μάεὸ ἰδῃὶϊὶ ποῃ δαμπὲ, οὖ 
ΘΟΙΠ ΠῚ ΠΟΥ ΘΠ ΠΥ. Ὀϊεγαπο 
5ογγαὶ δοσθηΐαμ, οἸγοπμῖ16-- 
ΧαΠ: ψογ) Ορεσᾶθ μτ6- 
ἴλπὶ αϑὲ διιάῖσο, πὸ (δ ιε2-- 
ας εχ νεϊἰιβίιονι8 το] 
50801115 δα ππιηὺ Ἰοσππι, να] 
Οταιηπαϊιοἶβ. ἐχροβαιῖ: Ἂ ὦ 

3.9 , δὸς » 
στρ Ἀριφοίβανει ἐπίῤῥημα μεν 
ἐκπλήξεως καὶ παρακελεύσεως. 
Ἃ ὦ, τὴν δξδα μῆ βίοι πρόσ- 
Φερεν τὸ ἃ ἃ κατὰ διαέρε- 

σεν ἀναγνωςέον, οὐ καϑ᾽ ἕνω- 

σιν" ἀλλὸ καὶ ψιλωτέον ἀμ- 

Φότερα. Ἐδ γὼρ ἕν μέρος λόγου 

5 Τὰ δὲ ΠΠοντοπόσειδον] 80. : 

Ῥαγαπάτιη ογαὶ ἃ 
1ϊ, εἸθοίο δέ" 

Ρτδθοεάθη- 
πᾶϊα οἱ «4]- 

ἴδγ 8 οϑὲ διοίοσβ, δ 116- 
ΠΟΥ 5 ὐΐδο, Βγενιίοσ δλιέ-- 

ας εἰ οἰδοιτο ἴῃ Πόντος" 
΄ Πύ 5 «Ξϑῷ; 

παροικία, ὁντὸς ἄγονδων, 

πολλῶν ὠγοϑῶν 

᾿ 
και 

ὦ Α ΄ω 4 

ἔπε, τῶν παΐε 
κ ᾿ 

ἀπεγαλων" 

λασσας: Ω Πον- 

ὙΠῸ 
᾿Αριφοφάνης. 

τοπόσειδον, τοῦ ̓  
ἸΠύσειδον" ἀπὸ τοῦ πόντου ἀιε- 

ταβορικῶς. ῬΓαΘΟΘάΘμ 1 515 
τα παι Ἔχ ΒΡ αν σοὸ Ὁ. 
1,0. Θεοὲ πρεσβυτικοῦ" 

τῇ γραὶ Ἄεγεῖν τοῦτο τὸν νέον“ 

γὰρ γεῤενξές γέρουσεν οδο- 

μόξουσι" ἤξι 8) ὁ Πυσεϊδὰν τὰν 
γερόντων οὐ τῶν «γέων» 

ἀντὲ 

οἶκκεῖον 

᾿ 

καὶ 

ι 
καε 

ὥσπερ ὃ ᾿Απόλλων, καὶ ὁ Διό. 

καὶ ὃ Παν. Τὸ δὲ Πον- γυσος. 

ὥσπερ, κὐφον ϑ- 

΄ ἃ » ᾿ - Ἀν. 5) “- ᾿ 

τοποσειδὸν ἀντὶ τοὺ, ὦ ἀναξ τῆς 

ϑαλάσσης, ἢ, ὦ ϑαλάσσιε Πό- 
σειδον. ἘΓΑΕαπὶ δυΐίθπ ν6- 
[0168 εἰ πρώτους ϑεοὺς, εἴ 
πρεσβυτέρους, ἀ6 4πῖρη8 δ] 
αἀἸσθηάϊ Ἰοοι8 ποι δϑὲ. Οὐοά 
1. Ῥοβίγθμιο 80}}0}10 Ἰδσίταν, 
ΠΟῸμ 5818 εχροάιί παι, π6- 
4116 ἄαριϊο, ααἰα 6065 
Πιδογοαΐ 1 πάντως ἃ 50]6Γ- 
ἰἰουῖθιι5. οἱἵπὶ ἀ6]επάα. 
ψΟ]], ποπ 56710 ΨΟΟΘΔΙ 

ΉΗος 



τοῖς ᾿ λοις τισὶ μον ψδβωλῥαρνία 

“ ΗΠ ᾿ ΄ ΕἸ , 
7»9 ΚΟ, κατα σύναψιν ΥΕΜεμΟ σθαι 

;ὧο, οὐ χρείαν εἶχε τῶν δύο τό- 
ἥτοι τῶν δύο ὀξειῶν" καὶ γῶν 

᾿χοῦτο μὲν ἐκπλήξεως ὃν ψιλοῦ- 
᾿ “ ΠΕ ᾿ 

τοι" τὸ δὲ ἃ ἃ ϑαυκαςιπὸν δα- 

ὕνεται. [ἰἀθο, ομρίϊιηϑε μυ- 
"ἴον, δηὶ 6Ὸ 1η8518 ριΌθδι- 
ἄα, αιἰὰ ϑδολοζέαδίδε δα ν. 
τοί, πβ μα} 6586. κῶλον 
᾿ Ζα εβικὸν μιονόμιετρον βραχυπα- 

᾿χτἄληκτον " οομδιάθνα νοι, δὲ 
ΘΕΡΙΒΙ ῥΓάθϑίοῖ, οἰ ὦ, 5ἴοαιι 

ζοτο τ΄. δθ. Μή μοι πρόσῷε- 

εἼ μηδαμῶς πλησίον ἐμοῦ φέ- 98} μηδα͵ « 
ρε. Ο. 1.0. ἔμπροσϑεν. 1). 

᾿Λαάβη] καταλάβη. (ὐ. 1,8. ἃ- 

᾿ψηται. 1)᾽ Ὁ. Παλαιὸν] κατά- 
ξηρον. Ὁ. 1,8. Εἐρεσιώνην) κλά- 

δὸν ἐλαίας ξηρόν. Ο. 1,8. ςέ- 
᾿ῴανον;, κλάδον ἐλαίας. 1). 
ΕΙΣ μόνος αὐπϊοᾳαϊά Ἐάϊο- 
 ἧπλ νάϊ αἰὴ Ὁ. Ὁ. χο- 

᾿ἀἰποηῖ: 5015 1,8, μόνον. 

᾿ ὁ 

, ϑεοὺς πρεσβυτίπους, 481 ἰ4- 

165. οὐήπο ποιμῖπμο. οοἰεγοη 
᾿ ἰὰν, 504 μεν Ἰοοίτπι ἴμ νο- 
Βοος οχοϊδιμαίίομθ ἤἢμποὶ, 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 385 

᾿ Α ψυῖ - Ἷ ᾿ ͵ 

Ἐσδν γὰρ αὐτήν εἷς μόνος σπινθὴρ λαῃ, 
᾿Ὶ ΄ 

Ὥσπερ παλαιαν εἰρεσιωνήν καύσεται. Ιοσ 5 

τοδ ἃ Γ ἀ.] Ὥς τοῦ νεανέδκου προσῴέροντος τὴν δῆδα αὐτῇ» 

᾿ τοῦτο λέγει" ἔς, δὲ ἐπίῤῥημα ἐκπληξεως καὶ κελεύσεως, 

" ὶ 

ὁ 855. Ὥσπερ παλαιὰν εἰρεσεώνην. Εἐρεσιώνη σέαματα πρὸ 

ἠὼν πυλῶν “21 περιξελημοένᾳ πλακουντικοῖς τισὲ κολύροις, καὶ ἄλ- 

ΣῈ ὡραίοις κρβγεδῖςς καὶ ἐλαΐῳ 

' ἐἰποκεκραμένα. λιμοῦ γὸὼρ ἐνσπήψαντος, ἀνεῖλεν ὁ ϑοὸς τὸς εἐρεσιώ- 

αὐ 5ἴπ ρου θη ΔΠΪΠῚ ΤῈ πονᾷ 
ῬΈΓΟΙΪ5Ι νινταάῖτι5. Θχρυιμηὰΐ, 

οἱ νίτωιν αἴοϊῖ8 ααἀὐαὲ; μαυᾷ 
ἀΡϑαν 6. 

264 Περιειλημεένα } Α. εἰ ΕἸ. 
περιειλημμένα " κι 1 88π6 [6 γ- 
ΥἼ ρωυϊοχαϊ ἀπὸ τοῦ περιλακκ- 

βάνειν. Νοαμπε ἄμμο πρνῸ- 
υὼ Οδἰοέμην,, οὐαὶ ἀοϊποορβ 
Οὗ δ ρου απἴ, αἰζογαπ κς 
ἀεϊοπίθαι: μ]υγ 1  5 ΟΘχϑπὶ- 
ΡΓ15. σομπδία!, πίνρασιιο. νοῦπ- 

θὰ εἴλημαε εἰ εὔληκκκας ΤΏ ἸΘΓ 
80. ἔπ οοιϊμιμΐαν: 01]- 
Ρᾶπάμ8. δυΐϊθηὶ, αιιοά 6δι.- 
ἄἀδι χαϊ ΟΠ. ΠῸῚ βογνᾶνθ- 

ας ἀπ δο!} 118 χα. ν. 728. 
1 ΙηΙδοιτι. ΤΟΙ 36λ- 

λοὺς ἐρίοις περιειλιηριμένους ΡΕΥ͂ 
μη 65 4 ἃ. ργοραραίππι. ΑΔ 
ΡΥΌΧΙμἃ ΠΘΏΝ ΠΟΥ ΠΪΓῸΣ 861- 
ἰθπάϊδϑο: πλακουντεκὸς, εἰϑβὶ 
δηα]οσία πὸ δαάνονβθίμ, 
ποπάιϊιπι ΤΟρΡΟΥῚ, πεῆαπα δᾶ- 
6, ἴοι πλαπκουντώδης, ἷπ 
τὰ ἔκπ|550 γε: ποὸ ἔοτ- 
ἴθ 4 ϊβααδπι 6ϑὲ, αὶ κόλνυε 
αν, ΨῸ] κολύρους σορπονεγῖῇ. 

Ἐππομάαμαὶ νὰ ἀσυρ!οχ: ρῥγῖ- 
ΒΡ 
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νας ποὸ τῶν ϑυρῶν κρεμιίσαι. “5 Εἐρεσιώνη δὲ ϑαλλὸς ἐλαίας, 

7 δάφνης, ἐξ Ἐρίωγν καὶ ϑαλλοῦ συμπεπλεγμένος, ἔχων ἄρτον 

ἐξηρτημένον παὶ κοτύλην (ἔξ δὲ 

τον 

πρὸ τῶν οἰκημάτων ἐτίϑεντο οἱ 

τον" εἰώϑει δὲ ποὺς ἀμφιϑαλὴής 

Τητ1ΠΔ πλακουντίοις τισὶ καὶ 
λύραις" τπαξτι }εναΐ ἐρτ6- 
διι5. διυζαάαο Ἰοοι8 οχ 27εη6-- 
οἷδ ἴθ Δικκόνεον" Αϑηναῖοε τῷ 
"Απόλλωνε τὴν καλου μένην ξἐρε- 

σιώνην ὅταν ποιῶσι, πλάττοντες 

λύραν γε καὶ πετύλην, καὶ 

λήμα, καὶ ἄλλα τὸ (τη6}1π|8 
16.685 τινὰ) κυκλοτερὴ πέμμα- 

σα, ταῦτα καλοῦσι διωκόνεον " 

πηΐο Τίφαϊάο ρμαιοὶ λύρας 40 
αἰρεσιώνῃ πὰ 6888 Αἰ 16Π88. 
Τα. ἀἰτογὰ αποῆιο. οοη]6- 
οἴυμα ΡΥ δοδίο δϑὶ, αὔ86 160 
ρα ραγνὰπι πᾶρεὶ νψοτὶ 

δρΡοοΐθιι : πλακουντίοις τισὶ 

καὶ κολύραις, νο}] κολλύραις, 
δὶ 4π|56 κολλνυρίοις ργδοῖος- 
χοπάμπι με οῖ, Κολύρας αιι]-- 
ἄειη, 416 ἰδιμεη ΘΟ 8 
κόλλυραι 5οΥΊ θυ", 27667γ-- 

οχροηῖ, ἀρτέδια Δμι- 

πρὸ καϑαρα" ἃ διμίάα ἄοεο- 
Τλιιν, πολλούρια, νο} Ροίι85 
πκολλύρια, ἐπιχωρίως 6886 τοὶ 
λυλάγγια, εἱ κολλυρέζειν "τὸ 

τὸς λαλώγγας τηγανίζειν᾽ ΟΧ 

τ ι15. Ἰαιιθῖ, 688 6886 κολ- 
λύρος, ἡ180 ΟΙ.ΠῚ ΘΟ ΘΡῚ5. 801- 
ἰαιποη 5. δα εἰρεσιώνην 1114 61} 

δάρομά! του οαηίαγ: παἰτὰ 16- 
οἵο 511 δη!ορυποπάα, Οοάοχ 
ον δ] τ15 ἀοοιάοῖ ; Π8Π 
ὩΠῈ1 πο ἴῃ. ϑωζάα Ῥγυδθβ1- 
41, εὐ ϑδομοίϊαα ἰιοσοα 
υἸ απ] ΘΧΘΏΙΡ]Δ1 5011} ΠΟΙ 

ΟὈΓαΙ. Μοχ ἰο]ΕΓ ΓΑ 4πὸο- 
ἀδιμιηοίο ροϑβϑεὶ, ἐλαίῳ ἐπι- 

οὶ ἐμ 5 

͵ 

μέτρον, ὃ νῦν καλοῦ μεν ἡμέξε- 
καὶ σῦκα καὶ πάντα τὰ ἀγαϑά. ταύτην δὲ τὴν εἐρεσιώνην 

᾿Αϑηναῖοι.., καὶ κατ᾿ ἔτος ἤλλατ- 

ἀμφ᾽ αὐτῇ ταῦτα λέγειν, 

Ἀεχρισμένα" Θϑἴ δηΐπ [ἢ] ἶρ80 
σαγαΐηθ, ααοὰ εἐρεσιώνην ἴο-- 
τϑηΐεβ ἀδοδμίαραηΐ, ἐλαίου 
χηθηΐϊο: 804 γογίιι5 6ϑί, αοά 
οἰμη Απϑέεγο δάργορθαν. ἐ- 
λαίας ἀπορκρεμιμεξνο., Ψ6] ἀπο- 

κεκρεμηκμένα "5 ἅτὸ μϑοΐο 8ὲ 
418. ἰδ π16) ΤΘΠοσΘ. νοΐ Ἢ 
λαΐῳν φορα]απάα δαηΐ πρὸ 
τῶν πυλῶν ὠποκεκρε με εκ ἔνα» ει 

Ρδι])ὺ ροβὲ, πρὸ τῶν ϑυρὼν 
πκρέμωσι. 

28 Εἐρεσιώνη δὲ] ἈΡΙρεθη- 

ὅπ ογαὶ ἰὼ δὲ" πᾶ πος 
νᾶθ οϑί, εἰ ἃὉ δ]10 ρτγοΐθ- 
οἶδ τ ΤΟΥ Υ δἰαξὶ Οἢ15 1811}11}} 
ααδῖῃ εἱ διωζωαϑ 1 5105 οοιη- 
μλειίαγο5 σοῖς, θα αμά 
οβδί ϑαλλὸς ἐκ ϑαλλοῦ συμπε- 
πλεγμένος: απο Υἱχ ἀθοβῖ, 
4αἰὰ ἱπορίε ἀϊοίαπι τιάοᾶ- 
ιν. Ομ ϑιυζαας ὩΪ1] 
αἰπιά Ἄχ ροη8, ατιὰπι ἐξ 
ἐρίων πεπλεγμιένος" Ἰονα, ηΐ 
Τα} ]} ον, πλιιϊαία σοπαϊπδιη νο- 
[1 γονοσαβῖι,. μαλλοῦ" ἔριος 
καὶ μαλλὸν 586 06 οοΟμ) δῖ 
νιΐοαβ, εἰ ἴῃ ΤῈ 8ᾶογᾶ, Ἢν 
μιὲν γὰρ οἷὸς μαλλός" ϑορλοοῖ, 
δριιὰ ορρῆγγν. περὶ ᾿Δ. Ἔ. 
1. ᾧ. 19. οἱ Οἴεπι. “16. 5.0. 
Ιν. ρ. 5864. προϊ εἰρεσιώνην 
οἰἰΔ 1] ΠΊΘΙΙΟ ΑΥΪ ΧΘΡΕΓΙ68: 
οἱ 1 Οὐδ ἐπὶ Κ. ν..4067. 
Δ αϊοῖ ἀπῖοπι ἐξ ἐρέων καὲ 
μαλλοῦ, ἀπῖ, 81 4115. ος 
Τονίο ῥγδοίογαϊῖ, 2. μωλλοῦ 
ἰάθπι, αποὰ ἐρίοις καὶ, γε] 
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Ἑῤρεσιώνη σῦκα Φέρει, καὶ πίονας ἄρτους, ἶ ΤῊ : 
Καὶ μέλε ἐν κοτύλῃ, καὶ ἔλαιον “Ὁ ὑποψήσασϑαι» 

Ἵ ΄ , 

Καὶ κύλικ᾽ εὔζωρον, ὡς ὧν μεϑύουσωα καϑεύδῃς. 

'άλλως, Κλαάδος ἣν ἐλαίας ἐρίοις πεπλεγμιένος " ἐξήρτητο δὲ αὐτοῦ 

" ἢ μαλλῷ. Νοὺ ἀϊβρΙϊοοί 
ϑιιέώαο πεπλεγμιένος, ΗΪ81 Π18- 
115 περιπεπλεγμένος, ωἰ κα 
Ἐαυ. ν. 725. κλάδος ἐλαίας 

ἐρίοις περιπεπλεγ μένοις ἀναδεδε- 
μένος. Ῥόογγο ϑιέαάας ὑγο- 
νἰπ85, κοτύλην, ὅ ἐσιν ἡμίξε- 
σον" ἀοιμάε (σα. ,. Βεῖα- 
νι5 πρὸ τοῦ οἰκήματος, οἱ ἤ- 
λαττον" 4181} βου] ρί αιη 1 
δοίιο 5. ποβὶν]8 οοηβοχνδηΐ 
Α. εἰ ΕἸ. 

0 ὝὙποψησασϑαι) Οιιδο 511 

ἀπ 1 ἰὸς νοῦρο, ἰμπὶ 1Π 
ἰοΐο οδυίίοο ναρὶοῖαβ ᾿θοῖτο- 
5. ἀριιὰ βουιρίογοβ, ἃ αι1- 
Ῥιι5 εδὲ ρῥχυοϊαίι, δάοιναίο 
δι Ροιϑοσα! Χγίαπίον οἵ 
Ἵ“.- ϑιορλαπεθ ακιὰ ΡΙαίδγ οι. 
ΠΗ ο5. Ρ. 1΄ο. Βὶ είν». αη- 
ἐπ: δὰ ᾿“ροοίοί, Ο. ΧΧΙ. 
"). 24. Δίου ἀποψήσασϑαι, κι 
οδέ ἀρτπὰὰ ϑιείαίαγν, μοί ὑπο- 
φήσασϑαι, μὲ Δίο, φογιέπι 

ἀναψήσασϑαε, ἔπ ἐογίζο «τε 67) 
καϑεύδη ἸΟΘΟΡΟ 86 ργοπίοίυν 
ο: 2,78. ῬΙΧΕΥΟ. ὉΥΙ ὶ 
1. α. 11. «διμοίαςδεϊ ἐπιπρή- 

σάσϑαι, αποά οἱ 2 αγίπες γος 
ἐἰηοῖ, Δαγιρο ΑἸεδζθγιι5, τπὰι-- 
ἀο σοῃῇοογοέ ἐπιχρίσασϑαι, 
αὐ μησεπάμη. (Λυϊὰ ομρη8 
ΠῚ ἀἸταμ46 ἈΓΟΘββοσο, αιοά 
διΐα πῃ ογαΐ δὰ πδηῖ5} ἤοοῖα 

ϑΚλπγρίμδ, Ἰπάοχ ἤάσιι) τϑ-- 
τὰ ΟΡ 118, δα Οεοη. “71, 
δέχ, ν΄. Ρ. δ00. μώ (ὠναψή- 

σασϑαι) αρποϑοὶέ οἰέαπὸ ἮΙ 
218. εἰ χιοοώαην ἐπ ἐοοο (τᾷ 
Επι. ν. 725. αιιαιιατιαμ δ 
ὙἹοϑ1185. ἴῃ. Α. απο 16- 
βαῖαν ἀνεψήσασϑαι) . “ἰγἐδίο-- 
»λαπῖς δολοίαδέοβ ; αἰδὲ ἰα- 
τῖετ ζαεγη, δολοϊίωπκέοβ γγὸο 60 
λαΐεί, ὑποψήσασϑαι, διιιζίας 

ἀποψήσασϑαι, Ζ αγὼϊὲ 7,ἐχίοοις 
ἐπικρήσασϑοιι" φιιοώ αι δοίο, 
απ το ὔοϑο δογίρέιν δὲ ργὸ 
ἐπιχρίσασθϑαε. ἐπ λὼ 27ῖο- 
γὰ εμὸ ψεγίογα διε7έ: ροδίγας 

γπέηῦυ ἐπιχρίσασϑαι ἐχεόρεπια 
εδέ. (ΑΟπιρὰ8 εἐσὸ Ἰιρεμΐοχ 
σα] σα] λ δα]ίοῖο : Π1σοἔ οπΐπ 
ἐπιπρήσασϑαιε Τοηῖοα ἀἰοὶ ρο8- 
510 ργὸὼ ἐπιπεράσασϑαι, τἱ ο7. 

γον ἐπιπκρῆσαι ἴοπιε7γο, κρῆσαξ 

εἴ πατακρῆσαι ἃρπὰ Εἰ ε57.- 

ολέμπν, ἢ ἰδῆ θ πδο Θ011- 
τοάα πὶ ΘΧΡ]]οΔ ΤΟ πο Ραΐϊ-- 
ἴμγ, οἵ πτιϑατιαη) Ρ» δϑίογοᾷ 

οχίαϊ: [ουἕαθθθ ῬΟΡογ αὶ 41 
οἰαΐέϊι5 ἐπιψήσασϑαε, αιοά 

ον γαηΐο ΠΡΥΑΥῚΪ χηδηὰ (6- 
ΒΕΠΟΡΑΥΙ 1ὼ ἐπιπρήσασϑαι. 

ΒΧχΧ ἰγρὰ8. δαΐομι ΘΟ ρο81- 
(158), 4186 ΡῬΥΟϊθοα6. ἔτι 1586 
ἴ.. ΠΒος δαυηΐπθ τιδιιγραία 
ΟΥΘάὶ ρᾶν οδϑέ, αποάοιπιαιθ 
ΕἸ σΟΡῚ5., Τὸ δοήθιῃῃ χοαῖδιῖ; 
οἶδεν «αἱ ᾿ηἰοαπείμεσι σον ρτιδ: 
1Ἰὰ δηΐϊηὶ εϑὲ δὲ νὰ νοὶ 
ῬΓΤΟΡ ΑΙ. δαρομη πο 8118.» 
δι 404] Οἰαδέοίδαμτην 56-- 
οὐ 5 Οἰαἰαζεγιις ἀθαι: Αατν, 
ΜΙβο. Ῥοβί. ρ. 922. οἰειεηη, 

ΒὉ 2 
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ς Ὁ “- Ω 

τὸ ὡραῖα πάντα, 27 ἵρασαν δὲ αὐτὸν πρὸ τῶν ϑυρῶν κατὼ γὸ 

7π0 δ Μη 6786 ροδδῖδ ; διιϊῖ 
το 4111. πα] το Ρ6}18, οἷο-- 
τπι αὐ αὐϑοέογιοοαίεην 807 168. 
“αγίαί. ΙΝ. ἴρ. οο. Τὲπο 
οἶθο οογριέδῴτα ἤγῖοο, πιοίί-- 
τι ρμαϊαοοίγα ϑδέρηπισο ἐμ-- 
δὸμ5 --ττ διροίαπ. ταῖῖῖο 

᾿) 

ΑὨδοῖ. λίπα τε ηἡλείψαντο, 

καὶ κατέψησε μάλα εἰρηνικῶς 
ἅτερος τὸν ἕτερον ἐν τῷ κμιέρει- 
“Ὑποψήσοσϑοι νεγο, αἰοα 50- 
1118. οδἱ δ Ἰἱμιῖο Ἰοσῖπὶ 
ΘΟΒΟ] δ 586. ὨΟΒΙΓΙ, Οομιῃϊπ 
ΠΟ παϊδηά πη) σΘη560. 1 ἀ- 
ποψήσασθϑαι, νοὶ ἐπιψήσασϑαι. 
ΓοΡπ νούβὰ, αἱ οοτ- 
γιρία5 Τοχίαν τὼ ΖΕ γπιοίοσο, 
δποϊοτηαίο Δῖ5. Πᾶο χαίϊϊοπθ 
ΟΟΥΤΕΧΙΓ Ἰανθ8 [)0Ο1581-- 
τπῖι5 «Ζωιί. (α55». Τ αἰοξοπαε-- 
γίμα τὰ ἃ1Ὸ ἸΏΒΙσῺ ΟΥΠ61- 
Τοηΐθ πτηδίπιδο ϑΡθοϊπαῖηθ, 
Απϊπηδάν οὐ βἰοηΐθιιβ, ᾿παμδηι, 
δὰ “ηεηιου. 1. ὦ. τι. Καὶ 
κύλικ εὐζώρου, ἵψα καὶ μιε- 
ϑύουσα καϑεύδη" πο ἰβπιοη 
οδηίαγὶ πο ρμροΐαϊξ, Καὶ κύ- 
λοῦ εὐζώρον, ΨΕῚ εὔξζωρον, ὡς 
ὧν μεϑύουσα καϑεύδης, αἱ 4- 

}οϑέοζίι5 ἰιαοί. 

27 Ἵσασαν δὲ αὐτὸν) διμέ- 
ἐς: προετίϑετο δὲ αὐτὰ μ:- 
τὰ τῆς εἰρεσιώνης πρὸ τὼν υ- 

βῶν καιτοὶ παλαιὸν χρησμιόν. 510 
δαἀϊίαν: Μί5. 1.8, μ]λη 1551 η10 
οὔπῃ ϑομο]αςίε ποβίγο οομ- 
δριγαῖ: (αὶ 
πησάο, ἐξήρτητο δὲ αὐτὴ) πρὸ 

τῶν ϑυρῶν" οοατ Ράοῖο 50Πο- 
Ποὴ 8 Βαμι, ν. 725. πρὸ δὲ 
τῶν ϑυρὼν ἱσᾶσιν αὐτὴν εἰσέτε 

.“ ἊΣ πὰ 
ἐσασον οὲ τὴν 

παὶ νῦν" 6Χ 4πὸ βίπιαϊ Ἰαποῖ 
βου θομάτι 6886 ἤὐτ] κατοὶ 
τὸ, 864 κατά τί παλαιὸν χρης- 
σήριον, ΡΟ. αἰάπο δα ἢ- 
θὰ, κατά τὰ δὲ χρηφήριον- 

Ιῃ ΡΓΟΧ 8. ΟΥ̓Δ  Ο ἢ, ΠΟΙ 
Βα 1185. αιιαγγο με ρου. 
εδι: πᾶπὶ οὗ μιὲν γὰρ πἰϊᾳ 6 
ΡΟΒΟΙ οὗ δὲ, «(υιὐὐ 5101 το- 
βρομάθεαι, οἵ βϑηϊδθηίδι. 11-- 
Τοστὰηι οΟπδημηοί. ϑιρδία 8 
ααιάδι. δοάσμι Ἰογξ νῖο, 
ποὺ ἰδηΐμπ. αἀἰνουβ8, αποά 
Ὑἰοθ λιμοῦ λοιμὸν ἱἹπαποδί: 
πεαῖο Κἃ τίσι δὲ ἢ ἴδπ 
Γθαπθμΐι, δὲ βαργα 18Π| 586- 
Ῥὶ5. ἃ ΠΟΌῚ8Β ποίαία ψνΟΟΙδ 
παἰν ἰδαο ΡΟ. πλιδί] 0:6, οἷ 
718 ἜΧοπΊρΊαμ Ργδορεῖ 1π 
Ποῦ 1080 εἰρεσιώνης ΔΥ οι ]Ὸ 
Ο. Τιβαιανιβ: ἀαρρθ 4Π|, 
Ὁ] θάμ}0 ἃιιῖδ ΒΟΥ ΙΓ ἐπὶ 
ἀποτροπῇ λοιμῶν 1π Βαά. λει- 
μῶν, ἰὰ 68ῖ, λιμοῶν, αἱ δ}101 
απὸ ἔ0 861: Ργαοίεχαι, ᾳφιοά 

οὐ Ῥαμϑδαπέα οΘομσταῖ ἀρυά 
ἰμδίαίΐλ. γ». ι2δ53., ν. 11. νο- 
Ταὰπὶ ϑολοιαδίαθ ποϑίγο 81 
αἰϊευ απ εἰτάπὰι Πουι νοοϑ- 
Ῥαϊου πὶ οοπιπιοία δα ] ππὶ 
γοάάαβ, ἱπίεσυ πίοι γο 41- 
ἄουῖβθ: οὗ μὲν γὰρ ᾧῷασιν, ὡς 
λιμοῦ, οἱ δὲ, ὡς λοιμοῦ πᾶσαν 
τὴν γῆν κατασχόντος οἷο. Νεα 
ἀιθιίατο ἸΙοεῖ, πχοάο γθοιΥ-- 
χᾶνλι5 δὰ Τπαγγαίογοην Ῥλατ1- 
{πηι ν. 725. φυὶ ἀἰβερεἰς νοῦ- 
Μῖ5 ΒΟΡΙδι  : οὗ μεὲν γάρ φασιν, 

ὅτι λιμοῦ, οἱ δὲ, ὅτι καὶ λοιμοῦ 

τὴν πᾶσαν κατασχόντος οἰκουμέ- ἶ 

νην τθᾳπ6 νογιιπὶ 68; δηλ 
τὰ Ογαίος ἀφορίαν, 5ῖν6 δί6- 
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᾿ , ᾿Ξ ε : , ε - -» ι “ 
παλαιὸν χρηφηριον" δὲ μιὲὲν γῶρ (φασιν, ὡς λιμου πασᾶν τὴν γὴη: 

τὶ! αἴθπὶ οΥδηλαιιθ 1π486 14-- 
πε ((ἰαεέοίαη δ δὨἸηνι5. 8-- 

1101 ἐγαΐ οοοιραΐίῃδ, 4πᾶηάο 
ἀπορίαν ΘΟΥΥ ἴσο θα.) 580} 1)60-- 
τι πο Π1ἴπ 1ηδέ1π|1} οδη- 
58 Π)Ὲ ἴτι1586 αἰχι, 510 σοΟμίΓα 
Παγροῦγ. ἴῃ ᾿Αβαρις" λοιμοῦ 
δὲ φασι κατὼ πᾶσαν τὴν οἶκου- 
μμένην γεγονότος. αΥὶ ἴδ Γ6 τηοὸ- 
ἀο Αϑδοιιβ τἰγι [8 πγθιη, δ 
Ῥδβ.]Π δηΐ πὶ ΡΥΘΟΙθΙ8 ΡΓῸ τ- 
αἴνουθο Οὐάθοογαπι ΡΟΡαΪο 
ΘΟΠΟΟΡ 15 ἀνΟΥΥ ΠΟΥ, 1η- 
σεγίιμ οδ΄: πα π πᾶπ0 Ὁ} 1|-- 
γὲ8 αὐχιμιὺὸν οἱ ἀκαρπίαν ὁ011- 

πο ογδηΐ, 7.ἐδαπῖις ἰαγη θη 

Ὠεο]. 1Π|Ι. Ρ. 24. Β. εὐχῇ 
τὸν λοιμὸν ἔλυσεν. ΟἿ] 415- 
ΒΟΠ515. ΒΟΓΙΡίΟΥ απὶ ᾿δια 1η- 
δα θηβ ΠΟ 1460 5011Π1| 11- 
ψνδὶαϊῖ, απ|ὰ ΠΠΠΕΓ8 6. νοοῖ] 
Θαντ ἢ) 48 ΠΊ ΠΏ] 111Π1 πίον 
τε ἀἸΠεγΐ, 564 αποὰ πὰ- 
ΤΠ] Ώ15 1.86 ΟΟἸ ΠῚΙΒΒΟΤΏΗΙ Ρο6- 
ΠὰΒ ἃ ΠιΠΊΔΠ0 ΘΌΠΟΓΟ δχ- 
Ῥεδΐθηἑ 8 αἰ] πηδἢ τ} 
δοάμο δαί θιιογοηῖ. Ἐκ 1115 
δηλ ἀνουὶ ροΐοϑὶ, συϊά 
Ῥγοίοοοσι 77οιγδὲβ, ἀαῖιπ 
Ῥγο λοιμοῦ δρτιά ψϑδϑωΐάαμιι 
δου ροη ἄτη 6886 τοποθαΐ 
λιμοῦ. Μοχ γᾶν χῃηθηκι 
νεἰτιϑία5β Βα ἃ, Ἰηδοάογαΐ, πρὸς 
εἰρεσίαν ὑπὲρ ἁπάντων ϑυσαι" 
ΡΥΪΠ5, τ μαΐο, είν. 
(αϑδίοίαπιτι5 ἃ δι οσϑιῖ 46 1 681. 
Οταεο. ἴῃ Εἐρεσιώνη, 1οσὶ- 
416 7.881}, προηρόσιο; ὑπὲρ 
εἷπάντων ϑῦσαι ᾿Αϑηναέους" πᾶηῦ 

ψμοά αὐαϊζίιν, παῖδ, ϑὺυ- 
σίκν, «οἰοδϑοπια 68 ὲ ἐαρίξοατχ-- 
458 προηρύσιω, φιοα ὁ» πιαῦ-- 

ϑίπθ ἣν οομίθαέμεην Υγγορδέ. 
τη ἃ} δὼ πόθ} ἀϊ866- 
ἀεγοῖ, ἰδηιρονανθ 5101 ποη 
Ροίμι! .700θ. Ἡδμνοίμα, ἀοαι- 
4116 Αἰϊαιιοί!ο5. Προηροσέᾳ τῇ 
Δηοῖ, τὰ κα πὸ Παχὶ 
«“πι|ρϑοπιορίίραπιν, νεῖ, 0γο- 
ἐμδογίωαπι (ἰγοροῖν: ἴανογθ 

νἱάραιν Ο. 18. ἴῃ απὸ 
ΒΟΥΣῚ ΡΠ ΠΙ προηροσίο τῇ δηοῖ, 

Ἰοία ΡΥῸ ποῦ πὸπ βπῦπο- 
ἰαῖο: δἱ Θοῃ!ρα ε[δί ἁυίοι- 
15 τῇ» ΟἿΙ ἤ7οιιγδίμ5 ΡΥ 86- 
Ροβίουθ.ο οουγίσοπάο βι{πΠπ| 
φαἀϊγιθηι θὰ, 41} δχ οοη- 
ϑιαδίααπο ᾿ησιαο Οτγαθοᾶσ 
ἀείεηα! πραμοαὶ, Βοηθ Ἄἄτ- 
δίθγιἐ5 Οἰαδίοἰαπ αὶ αι Δ Ό1]} δι 
ΟΡεγα Ἔχρολνι, δὐάϊάϊι- 
46 δὰ ΡΥ 511 ΠΙΔΥΡΊΠΘΙΙ 
1π Βα, ποβοῖο ηἴιὰ βᾶπαθπι 
Ἰδοΐο πηι ᾿ην Ώ1: 810 8α- 
ἰδ πἰ}}}} οδὲ ᾿θοοθβ6. δχ- 
ΡΆΠΡῚ ϑυσίαν, ἀ1ι451 σ]0856- 
πιὰ Δα πα4 6 Ἰηνεοίπιπι. Εσο 
Ῥγδοίουθα στϑοῖὶθ πῖὸ ἴασίτι- 
γαμπὶ Ρεΐαν], 51 δολοίϊα- 
δίοπν ΕΣ δια ἰοοσμρίοία- 
γοπὶ Δα)οιεμο τῷ Δηοῖ. 
αποὰ 116 ἃ 86. ϑ.π|}1Ὲ 
οράπιο 7πγὸ τοροίϑι : 1ἄθιη 
ΡΥῸ τὸν Δός 7, γδίαθ ντϑϑιαϊαη 
Αιδίογι ἀρτὰ ϑιμζοίαπυ ἴι 
Προηροσέαι. Ργδονδηΐιβ [δ- 
0 ἃρΡ Ζἤοηγ. 7. αἰοδῖο δἐἀ 
“ων ροῦν. ΡὈ. 1. ἼἜΓΡῚ5. Δα 61} 
7,γ8ίαθ τααὶο δαίθοῖ 5. πα ]1 8 1ὶ 
ΟΡΘαΙ οοπίογσίὶ Οοάεχ ποβίογ 
1,8. αὐ πὶ νίοο τοῦ προήρο- 
σίαν γη 6 Π 0ο811:|8 οἰϊαπὶ παῤῥη- 
σίωαν ΘΧΙΡοαΐ. 1)6 Ῥυῖμπι{118 
ψεγο ἔγασαθ. Ὁ ἘΠῚ ΟΙ5185 
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Νε. Βούλε;, διὸ χρόνου πρός με παῖσαι; 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ἦν 

Γρ. ποῖ, 

τώλαν; Π 

κατασχόντος, ὁ ϑεὸς εἶπε ̓  προηροσέαν τῇ Δηοῦ ὑπὲρ πάντων ϑῦ- 

σαι ϑυσέαν ᾿Αϑηναΐ ους " 

σιν ᾿Αϑήναζε τῶν ποαιρπῶν τοὶς ἀπαρχας. 

Θαργηλίοις 38ὃ Ἢλψῳ καὶ “Ὥραις ϑύουσιν ᾿Αϑηναῖοι " 

οὗ ξ: Ἑκα χαρισήρια πανταχόϑεν ἐ ἐππέμπου- 
Δλλλως, Πνυανεῴψίοις καὶ 

οἱ παῖδες τὰὼ προκατειλεγ μένα ἀκρόδρυα, καὶ ταῦτα πρὸ τῶν 3υ- 

ρῶν πρεμῶσι. κατῶ τὲ δὲ χρησήηρίον πρὸς ἀποτροπὴν λιμοῦ ταῦτο 

ἐποίουν. 

ν. τοῦδ. Ταῦσα,  Παῖξαι. 
ὕτϊογαμε Οοάοχ Αἰτίσαιη ἴον - 
Τὴ 80 ΨΆΪΙσαΥἹ ΟΥ̓αθοᾶ πιαίδη8. 
ΟἸαία5 τὰ μᾶπο γοαὶ (ὐην- 
οἱ ὨοΒΕῚ ἰοοῖ9 ἃ Ἵ7λοηια 
αρῖοδέ. ἴθ Παῖσαι. Ζιιδίαελ. 
δὰ ά. Θ. Ρ- 1804. ν. 47. 

ἡ δὲ χρῆσις τοῦ τοιούτου παῖσαι 

καὶ πωρὰ τῷ Κωμικῷ" ΟΝ 
Ὠϊο ἰδμπίμη, βοὰ οἱ ἴῃ Α- 
μάν. ν. 91. τ] ϑελοί. ὅ- 
περ ἡμεεῖς παῖξαι, 511 ΠΟῪ αὖ- 
αὐτὸ “Ἰοεγολές οἱ ϑδιιζααβ. 
14οπ Ζλν»γηϊολὲ ργδοσορίαμι 
Ῥ-. ὖὁ8. εἱ “7οογδαϊϊ5 ΑἸ(ΙοΙδίδθ, 
δᾷερθ ἰδηιθη ἃ [10 187}18. 1Π 
«Ῥίαίουνθ οοίευ δα βουρίο- 
ΥΡιι5. Αἰτ1ο15. περί δοίη; 51 
μιοάο ρευβιδάεῦὶ ΠΟΡῚ5. Ρὰ- 
ὉΠ. νοίογεβ 11 πᾶ γᾶ 
ἔγοαποηίαπα ἴδΗ [Ά1586. το-- 
Ἰϊβίοβοβ Ποΐ τάλαν] σύκ ὦ 
ἄϑλιε. Καάρυα]) καρύδια. Ψια. 
Ὄω Οαπιροῖὶ ΟἹ. Μ. εἰ 1. στ. 
1 Καρύδι. Παιδιὼν τίνα :] πα. 
γνιον ποταπόν. Ο. 1.Β. Δοορη- 
ἴτὰ τπὐἰϊαΐο 5οἷαὰ ἘδΥγθαηᾶ 
ῬΥϑοίοσί παεδίαν Ἰανῖϊο δ6λιο-- 
ἐϊασία. Ῥοβί αὐτοῦ νεγο, αἀ- 
ἦθοία ᾿πἰεγργθίαϊζοηθ ἐνταῦϑα, 
Ο. 9. ρομὶλ αἰδιϊμπραςμπαι 

ποῖδηι: ΟἸΗΪΠΟ γϑοΐθ, [1- 
οεἰ ἴῃ οαποί 5 ΕΔ, ρογροσγᾶπι 

Οταεοὶβ οἱ Αἰμοηαθ 115- 

5158. ΘΧΙ 8 δοὲ «4.55 

Ἰοσῦβ ἴῃ Ῥαπαίμ. Ρ. 18:. ΔΑ. 
ἀπάπιν 18. ΟΥ̓ ΒΊ ΠΟ ὨΟΠΟΙῚ8 
αἰϊδηι, 8δὸ ιϑολοίαβδίθε, ὕτο- 
ἀαι: μινημοεῖον δὲ καὶ σύμβολον 

τῆς ϑείας ἐκειίύης πομπῆς» καὶ 

τῆς εἰς ἅπαντας εὐεργεσίας 
παρὰ τῶν Ἑλλήνων ἀπαρχαὶ 

δεῦρ᾽ αἰφεκόμμενοι καϑ' ἕκαςον 
τῶν σπερμάτων ἐπὶ 

προτέρων χρόνων" οὕ 1ᾳ. Ε]6α8. 
Ρ. 450. Ο. 

«. 
“11 

ἔτος τῶν 

“8 Ἡλίῳ καὶ Αβϑπηΐ ἃ 
οὐποῖῖ5 Βα α. ϑωξάαην ΥΟ80Γ}-- 
βογὸ ιϑολοζαβίαο 7τι881, αποά 
1}}1 δοοορίπιῃ ἰπ!ογαῖ : οοη- 
οοτάαι ϑομο]ίοη δὰ Εσπ. ν-. 
50. Πνανεφέοις καὶ Θαργη- 
λίοις Ἡλίῳ καὶ “Ὥραις ἑορτά- 
ὥυσιν ᾿Αϑηναῖοι" πεάιθ αἰΐᾷ 
οδί ἡ ᾿Αϑήνῃσιν ἔτ, καὶ νῦν 

δρω μένη πομπὴ Ἥλωών τε καὶ 

Ὡρῶν ἀρὰ δον Ρλν7. περὶ Δ. 
ἘΠ 11. δ. γ.. δ0πὲ δυϊδηὶ τὰ 
προκατειλεγ μεένοι ἀκρόδρυα, αἴδα 

Φέρουσι δὲ 

- 
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» )8.7 ᾿ Α ΄, 

Νε. Πόσους ἔχεις ὀδόντας; Χρ. ὠἀλλὼ γνώσομαι 

ι 

1056 Ποῖ τώλαν. Τὸ ποῖ σκωπτικόν" δηλοῖ γὰρ ὥκολι.- 
᾿ ΄ , 

σίας τοπὸν 20 Φιτούσης. 

1057 Παιδιὼν τόα.}] ὅ0 Οὕτως ᾿Αττιπκοὶ βραχυκαταλήκτως 
ΓῚ ἄν ΄ , “, “ο ’ 

καὶ ὑξυτόνως ἐπὶ τοῦ παιγνίου. ι] 

γο58 Πόσους ἔχεις ὀδόντας. ὅ1ι Δέον εἰπεῖν κάρυα, εἶπεν 

δἰ οπΊῖβϑα, ἀαδηἀοσαὶ 61} 
αὐτοῦ αἰ λαβοῦσα κάρυα ιαϊ- 
πἰπιθ Ροσι ποῖ, δεὰ δὰ ποῖ 
τάλαν υἰϊαθ ΡῈ 86 581} γῈ- 
ξεσοπάπιμ. 801 Π1σεὲ ἀπ ρσπ- 
σῖθη5 ΠΠῸπὰ παῖσαι ἢ πϑάμϊο- 
γ6 1} 56 ηϑι11 δϑοοθρεσγδί: ἰἰδὸ- 
46 νος Ἰπάϊρπαία, 510 ἴ8- 
γη6 πη, πὶ συρογ νιάθδίῃγ, 
γοραΐῖ, τδίπαπι ἐπρτοῦ β51ε-- 
γι ἴμπι ποϑβίεν 1116 1πνῈ 18 

ἐέζίοο; ϑβΌΒΡΕΠΒΔηπ6 
Ῥαιϊαϊαπι ογαίϊοπθ βιθα)έ, 
λαβοῦσα κάρυα, αὖ ΡΥδΔΟΙαΥυ 
εχρθοίαίιιπη 886. ΠῚ Ρ]8Π6 
Ταάπιη, αἰαῖ 1ρ84 να], 1π- 
ἐδ] Π σα 6 βἰρηιοοῖ, Ηοβ ἀμ- 
ἰθπὶ 4 ϊδξέορμαπὲβ νούϑυιβ, οἵ 
ιϑολμοίαδθέαε νευῦα ρχοί]ι 
Βεγη. Πἤαγέϊπ. Ν, Το ἿΝ, ι. 
αἰ ἰμάτ σοππ8 1Ππϑἰγαγοῖ. 

ΕΣ "»"Ὁ᾽ 

αὐτου 9 

Πργαυτῖο ἀοθοηΐμπυ Ῥ]ΘΠΙΟΥ ΘΠ, 
Δεβουιρίϊοποπι, 4π|ἃ Βα ροσῖο- 
τὶρθὰβ εογαΐ 51Π}1}}|8,Ὠ. ΓΙΓΟΟΙ- 
ἀσηιςὶ, ποπ, δία ργάπι8 εἰθ-- 
οἷα ἤγιστεην σρπογα, αὐ ἤειεν-- - 
δῖ0 Ἐιαῖϊπο νογίετο μ]δουῦὶΐ 1 
Πυανέψια, 864, ἀπέθδ γεοοη- 

δἱἐὲ ογτεπιογαέέφειο 7γτοέτι5 Ω7'- 
δωίέοὶ. 

29 Ζητούσης) Ὁτ βἰγποίανδο 

δα! οἱ βοπίομίδθ δα 1δῆαϊξ, 
γοροπο ζγτοῦσαν" 50]Π|οοὲ τὴν 
γραῦν. 

ὅ0 Οὕτως ᾿Αττικοί] ϑδιωξαα8 
ΘΧβουῖρδιῖ ἴῃ Παιδιώ  τη8]}- 
ἴα ἀϊδοοράϊε ἃν Εαά. Ὁ. 1.8. 

Παιδία" (πος 'ρβο δοοθηΐπ, 
Ἰἰοοῦ ἴῃ Ῥυΐοσθ 5 ΤΠ 6 πὶ πες 
διὰ ρταθίογα! }ὺ οὕτως ᾿Αττικοὲ 
βραχυκαταλήπτως καὶὲ παροξυ- 
τόνως εἴο. Ηδεο θεπα οοπ- 
σταθπηΐ Ὅπηι Εἰγπίοί. Ρ. 657. 
ν. 50. Τὸ γὰρ σημαῖνον τὸ 

παίγνιον διὰ τοῦ εἐ γροζεται" 

καὶ παρ᾽ ἡμῖν μὲν ὀξύνεταες 

οἷον παιδιά " παρὰ δὲ τοῖς Α3η- 

ναέοις βαρύνεται», οἷον παιδία" 

ποῦ ἀμπθιίο ἴογο, αππ 68 
γταίϊο οἱΐ πιᾶσὶβ ργοθαμᾶᾶ. 

21 Δέον εἰπεῖν) Ηοο ρυῖ- 
τὰ πὶ ΟΠ] ]οη. Ρϑπΐο 8πι- 
Ρ]ὰ5. ἱπ Ο. 1,8. Δέον εὐπεῖν 
πόσα κάρυα ἔχεις, ἐπεὶ εἶπες 
λαβοῦσα κάρυα, καὶ ἣν ὁ λό- 
γος περὶ καρύων, ὃ δὲ ὀδόντας 
εἶπε παίζων δὲ τὸ γραῦν αὐτὴν 
οὖσαν ὀδόντας ἔχειν ολίγους. 
πη βδϑαπθηϊθιβ ΑἸάϊπα 1πᾶ- 
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Κάγωγ᾽᾽" 

Νε. ᾿Απότισον᾽ ἕνα γορ γόμφιον μόνον φορεῖ. 

ΛΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

χει γῶρ ἩΜΙ Ἴσως, ἢ τέτταρας. 

[οόῸ 

Γρ. Ταλαντατ᾽ ὠνδρῶν. οὐχ, ὑγιαίνειν μοι δοκεῖς, 

δ." δ « - ΕἸ 
δ'οντας, ὡς προς γραῦν. 

ὯγΑ ε ΄ 

γὴν. ὡς πῶνυ γρπίαν" 
᾿ώ3 ΄ ε . ») ᾿ ,» 

δίωσασε λέγειν οἱ τὰ ἀρτία περισσὰ παέζοντες. 

" ἫΝ 1 - δ ᾿ 
τουτὸ παρ ὑπονοέᾶν εἰπὲ πωμῳῴσων αὖ» 

ΓΥ Ἂ Ε] » ΄ ΕἸ “ φ, ἔψ “ 
ξσξε γχρ ξέπσειν, ποῖοι ὃν χερσιν ΦΧως ὠσπεβ 

δ ὕΆλλως, Πό- 
3. - » ᾿ - ᾿ ΕΣ , " ΄ ΕῚ 

σους οὐοντὰἂς εἰπὲν, αντίὸὶ τους. ποσὰ εχεις κρρυς. σίδεε σε ος γὰρ ΓΕΥ} 

τοιαύτη ᾿ 

ν. 1οῦο ᾿Απότεσον] ᾿Απόδος. 

σ. 10 Ὁ. ρ]ομίιις δόίαχ! 1.8. 
ἡττηϑεῖσα τὸ συκμπεί(ωνημεένον " 
ΔΌῚ ΠΟ δϑὲ ρυοδδθάτι ἥττης 
ϑεῖσα" ΟἸνοιην  ο, οαϊπι, αὶ 
γα] 6 ἀϊν!πᾶνοναῖ, ποὺ γο- 
5ΡΟηΞι μη ̓ ΠσΟΓῚ Γι}, ΓΟ μιῷεον] 

ο 5 [Ὰ ᾿ 

γονιακῖον οδόντω. (Ὁ. 1,1}. γωνεια- 
,’ 

κον. 1} Ὁ. πδαμο ἰὸς 22ὼ (μη-- 
φ ἔστ ΟἴΤὰ σι! πα Αρρ. δά Οἱ. 
Μ. εἱ 1. στ. τὰ βοριθοπίθα: 

« ΄ 

Γωνίακον,. Οὐπεις, γόμῷος, 
Οαμίίδ απ οἷ, (ὐδοσδαθ ἐμ-- 
Ζογήϊπραγος 27.8.5. εἰ 
ἤπ . ͵ “. " ΄ 

μαπεδ ἐμέ, ἔνα γὰρ μο- 

γον γηκμῷιεον Φορεῖ, γωνεωκόν. 

Οὐταὰ οἰπ6 1 πθη! 10. διὸ 1ἃ- 
οἷαί, ποῖ νἱάθσο: ἀισθι- 
ἴω ΘὨ1Ππ| Πὶ ἀειΐο5, πὶ γο- 
ΜΕΥ δηΐ, γωνεαῖοεν γωνιαποὶν, 

4πᾶ8 πὶ ΤΟΘΘΜΠΟΥ 5. ΘΝ]; 
4851 ἀπρμἰαγές, γῸ] ἀπρτθ-- 
ζαγδὲ. 5᾽. γωνιαῖον νοἴτι5 .πο- 
ΤηΔδί]00η Του ργοίαίαν: 16- 
46 ψοσαθι! μη ἸονΊΕΥ 1π 
Ἡδογολέο ἀορταναίιιη: Κε- 
Φαλῆται, οἵ λέϑο’. 
ϑιεζώας εἰϊαυι Γομε- 
Φίους, τοὺς προσδιίους ὀδόντας" 
4πᾶπ| δχρ)Ἰοαίομθ) 1056 

γωνιαροὲ 

γα ΐος 

«4» Ἴ5ο-- 

᾿ ΄ , ι ὦ “ 
δραξά μενός τις καρύων καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐρωτῷ, 

γ᾽ 15. δ θη δα] Τοριεῖς, 
“Ὑγιαίνειν) “τὸν νοῦν" Πλυνὸν]} 

ἐφύβριτον" πλυνὸς ἡ λεκάνη) 
οὐ. 9 .ω. ἄτιμον. Ο. 8 «αἱ 

ἴῃ Οομιοο δΟΠΟΠ δά 6. τη Γ-- 
5101. ΠΟΥ ΡΙ15. ψ 086. ἰοάϊ 

ν᾿ ἐν τρ1 Ι [ πληνον" ἐν ιθι δι 1) σοηΐοχ- 

ιι ἀοοιἀογαίασ: πῖον ὙΟΥΒΙ5 
ΗΑ 4 »! » 

διὐ)όοία μη, ἐν ἤγουν ἔμιπροσϑεν 

"Ἄλλως πάρυοι, εἶπεν 

ἀντὲ τοῦ πόσα ἔχεις ποίρυα " 

ποθ δόρι5 ΕἸ]. ἢο5 1ρ588 ὅδ- 
οχγιίτε, τὐϑι αν οι. ἐο- 

οαἰτ. Ρύουΐ ἴῃ δοΐον 5. ἀδῖη- 

σορΡ5 44. οδὺ βουιρίμ8. "ΓῚ 

Παιῤιὶ δμἑάίωα. ἀππαθ᾽ ΡΥΟΧΊΠΙΘ 
ΟΧϑσηαν: Πα 

διά τις ἐςὶ τοιαύτη παρὰ ᾽.3η- 

ναέϑις " δραβάμεενὸς τες οἷο. (..Π]ν 

οἱ αὐ {- 

οἰ]αΐα: 

διασοθεί 

ἐρωτᾷ. πύῦσα ἔχω" 
, - 

πθμι, ἔχων ἐν τῇ χειρί, Ἠδᾶ- 
οὶ το, 

τεροϑβι, 

Τα Αἰὐμδέθ)ια 

ἀποτίνει" 5εὰ νὸ- 

{18 ΡΟ, ἀποτείνεε"͵ 48 

ΒΟΙΊΒΟΠΩΙ Π]05 1 Π]ΕΘΠΊγἃ- 

πἷδ Δ 4118. 88.15: εδὲ υιδιὲδ-- 
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Πλυνόν με ποιῶν ἐν τοσούτοις εἰνδρασιν. 
Ν΄. Ὄναι:ο μέν "ἢ ὧν, εἴ τις ἐκπλύνειἐ σε. 
Χρ. Οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ μὲν γὺν κωπηλικῶς ἔχει" 

᾿ ῳ 2" ΕῚ Ν λ ᾿ Ὁ δ 

ποσανς κοι ΞΩν ἑπέτυχῇῆ ς αμβάνει οσο ἔχει ἐν 7 χειρί" ἐὰν δὲ 
. . 2 ᾿ 2 

εἶ κοοἱ ὁτῇ πκατος 77» ἀποκρίσιν, ἀποτίνει ὅσα ἂν ὃ ἐρωτήσας εὗρες 

ϑεή ἔχων. 

1002 Πλυνόν με ποιῶν. ]} ᾿Ἐφύβριςον πλῦμα. Πλυνὸς δὸ 
3 ΄ ΜΠ ΝῚ ΧΩ “ΝΟΝΝ Ω ῃ , 
ὀξυτόνως τὸ ἀγγεῖον αὐτὸ ᾿ παροξυτονως δὲ τὸ πλυνύμιενον. 

ιτοδά Καπηλικῶς ἔχει. Πανουργικῶς" ἐπεὶ οἱ κώπηλοι χρίεενρ 

τοσούτων ἐνδρῶν. 76 νοςα 

πλυιὸς ΦὈΪ δύ. ρ50. 1} 7). απ|1- 
δοηίοχ, πον ὥὔέπισογηι. 

δὰ οίί. 1, δδ8. Ἀἰμοξαίδ,- 
τ τ: υΖ.  υ Θ 0. ὑνὸ δ 
καὶ πλυνοὺς, ὧν ἡ χρῆσις καὶ 

παρὰ τῷ Κωμικῷ " μι 81π6 

ἄπρτο ΟΘΡΟΧΙ: δι) Δ41101 

ΙΒ πᾶ 1}. 111 118), 4Π85. Πὰ06- 
γῆτι8, ΟὈμΟΘἢἴ5, 4αδη 1 
γτασουίον, ἱπνοη αν, 

ν. τοθό ᾿Ὄναιο] ὮὨφεληϑεΐης" 

πἴεγαιια Οὐυάεχ. ἰπ ἢυο αἰι-- 
ἴδηι ψουβίοσιο ες ΟΠ ἢ] νὰᾶ- 

τα, δἵ ρῈ]]οα1 4 ἀοίονο- 
ΤΠ]. Ῥγάθροῦ 1,Β. "Ὄναιο. μέν 
ν΄ οὖν, εὐ τις ἐκπλύνει γέ σε. 

“Επείαςλεδ αὰ 11. Χ. γΡ. τω0ὅ. 

ν. θ2ὼ. Ὄναιο μὲν οὖν, εἶ τις 
εἷἴο. πιοΐίγο πορσοί. 

ν. τοῦά. Μὲν νῦν] Ψογδο 
ΟΥ̓ νῦν μεὲν, Οἱ Χ)ΟΧ τοῦυ- 
τὲ Οὐ ἸΒε ΝΜι αβον, ὅ9ης 
Μὲν ΡΓΟΙΒῚῚ5. ΟΠΊ 5511 ἴἢ (Ὁ. 

17). 0. νογϑῖὰ ἀοθιη αι. Οὐ 
δητ᾽ } οὐδαμῶς. Ἔχει διώκει- 
ται. Ο.}0)0. ᾿ἜὈκπλυνεῖται) ἐκ- 

αλυνϑεῷ. ᾽ἌὌΨψει κατάδηλα ] 

ϑεάση λέαν φανερά. τὰ ῥάκη) 

΄ 

ἤγουν τὰς ῥυτίδας. σ. 18. ἴπ 

αἰνοσπθ αὔχο ψεκομίϑεον νῈ}-- 
ΒΑΙῚ ΠΟΥΘ, ατιὸπι δθοιαϑ 

δδὶ δια. Ψικμκίϑιον. χρώμιω 
ἑταεριπόν" πέαιι6 Δ Π1οΥ 1 Νο- 
ι185. Οἰγιμ. ἁρπὰ 29: Οαπρο 
Ρ- 16. ψεμύϑιον νΟΥΟ Ρ. 21: 
18) ΒΟΥ] Τα ΟΠ 6} 18 
μος Ιοσοὸ 50]4 ἰοπεῖ Βα. 336η- 
“ειίας: το] ] 486 ΟΙΠ08, απ 6 
ΠπΟρῖ85. δὰ ππϑηππ, ψεμούϑεονε 

ἰᾳ5 ἴῃ ίοσα ς ρτγοσποῖδ, 
“ποι δα πιο λειμοὸς, εὔλη» 
εἶπος οἷο. ΟὨ)5. σΌΠΟΡΙ8. 86-- 
δεῖο. ἀρπὰ “οιγολέινην ΥὙ6-- 
Ρογῖγο Ποῖ, Ὑιάογαι. οἴϊδπι 
βιίοηρογιῖδ., πὶ ΒΟ] Ἰαδῖδθ 
νόγρθὰα πὰ 1 πηοάππὶ 1.8-- 
ἀϊππαῷ [61 ἀθ 1,πὰ. ΜΝεῖ. ο. 
ΝνΝΙ. μην αἰῤφειῖθ ρῖϑτιο 
ἐποίδογέ ποοδ, ὀαίοπία πιαᾶ-- 

πᾶς αἰοῖέ, φιροῖ ἐαέθπέ τῖιοοδ 

λὶο3 δὲ, φιΐῖ γοφαίμδ 68, 
πιεπιέγην εἰδνιπαγίέ, ἐπογα- 
ἐμ} ζεῖ, φιιοαί ἐγαξ ἔπι πιᾶ- 
πιο: δἱ αδογγανεγίέ, ἀποτένει 
σίσα, ἑἐαπέιιχιείεσυν ὧδ δώο 65:-- 
5οἰνέέ. ; 
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φ ἃ ἡ Δ »}) ᾿ ᾿ ᾿ 
καὶ ἀναποιεῖν τὰ ἱμάτια εἰώθασι, καὶ τὸν οἶνον δὲ 32 ὀνδυλεύου- 

’ γ.} »"»- ΄ 

σε. συκμμιιγνυντες αὐτῷ σοπρον. 
͵ ᾿ ᾿υ 

Ἀ Ἄλλως, 5. Κομμοωτικὼς καὶ 
, Ψ Α Α , , 3 ᾿ ΄ 

ἐψικυϑισμένως ἔχει, καὶ οὐ τὴν κκτὼ (φύσιν χροιῶν, ἀλλὰ νό- 
ϑὸν καὶ ξένην. 

Ὲ 

Ματνγιδῖηῦ 11 ἘΠ οοΙβἰδζιιβὶβ: 
ΡῬΥΪ8. ΘΠ1Π} ΤΠ ΘΗ η8. ν. 94. 
βίοι! 1). «“4Φ22ιἰρδίαθ ἰϑιιῦο 
δρυὰ διγπιοί, Ρ. δ13. ν. 34. 
Δυοῖν ὀβολοῖν ἔγχουσα καὶ ψεμ- 
μεύϑιον" αἰίθυιαι ν. δγώ. εἰ 
Ιοθά. ρναθοιιίο οοίον5. Πα, 
ῬυΐμοΙρ6. ΡὰΓῚ το Ζ20)οἐ- 
ἐμοῖδ δἀιίοπεβ ΟΡ οί οἰ ᾧεμο- 
μύϑιον Ν. τοι. τοῦ. Ν1!. 5. 
ΨΕΥ. ὈΙη15 11 Ἰοοὶβ αἰΐο- 
Ταιπι με Τερπάϊαὶ [ δἰ αἰ! 
ΟΡ 5; ἰαγῖο π1}}} εχ 
εὸ ποίδΐϊμι) δπηϊηηπανεγίο: 
ΒΟΥΙΡί. οὐλΐο ΠὈΡῚ 4πὸ πιο- 
ἸΙΟΡῸΒ., 60 πιὰρὶβ ἵπ ψεμούϑεον 
σοπδεηίπηϊ: δος Οοάεχ μέ- 
αρ ἴἰράϊιπο - Βαΐανιιβ 1 
Θέσπες μιαβοι: αὶ πρῶτος μὲν 
χρίσας τὸ πρόσωπον ψεμύϑιον 
ἐτραγῴδησεν" 11 (0 5515 {16} 

φεμύϑιον εἰ ψεμυϑιςῆς, Ιμ 

Οἰεπι. Αἰεκ. Ῥαοάαρ. 11. γν. 
2522. ν. “0.- Ψψεκυϑισμός. 5γ1|- 
Ἰαθαςε βαδιιητίαθ ἡπᾶὸ {πονὶϊ 
δριιά νοΐογος. 4υδη  ἴα5, οχ 
αἸοι15. ραπο οοηβίαϊ : ἀνὰ 
ῬΥΪΏ]Δ8, 81 ΒΠΡΙ]ΟῚ μο 50 Υ]- 
θαΐαν, Πποη τἴθ 1: 60 5Βοὰ- 
Ῥυϊα οχίμν ΛἸοαπα, Α- 
1εχιρ}. ν. 75. Κιονακκένην ὁ- 
λοοῦ ψεμμυϑίου, ἥτε γάλακτι 
εἷο. Δ Ψεμμεϑίον οὐ] 018 
ει ΑἸάμδο: οχΊϑ Π]6 8. ΘΠ 
ῬΥοάμοΙ οὉ σοι! παΐϊα πη με. 
Ψογαπι Εχ 0 (ΟἸ]] οὶ ροΐοβί 
Ζα 1586. Ἰοησαη, ἡποά Αφο]ο5 
ψήμυϑον οἱ ψημύϑιον ἀἸχογίηϊ, 

. ἰοδίθ διγηιοί, γ». θοὅ. ν. 54. 

δρυα αι πη ῬΥδϑίογοα Ρ. τοῦ, 
το. Ργῦ τροπῇ Ἰωνικῇ Γ6-- 

Ροπομ αι οδι τροπῇ Αἰολικῇῆ 
τοῦ εἐ εἰς ἡ. Οὐομίνα νεΐογ 
ἀΟἸ ΟΣ ἰἀΤο. πη! 6. 50}- 
Ἰαθᾶπι ΟΟΥΡΕΓα ἢ ΝΟ 
δα} τϑοδηῖ ον 5 Ροοίδο. “276- 
οὐάοπίμβ Αὐϊ. 1. ο. 1Χ. 
1ὺρ. ὃ. εἰ Ερ. ὃ. «“Ζιμοίαπιι, 

μη πὴ, ἡπο4 ᾿μ6 4ο- 
σα σα 155. 2) Ογνάδέι5, 
Τὰ }}1ὸῸ δαθδδίπια! Οοή. )᾽6- 
111. Μὴ τοίυν τὸ πρύσωπον 

ἅπαν ψιμύϑῳ κατάπλαττε᾽ εἶ, 
» 

20 ᾿Ονϑυλεύουσ:)] 75. 7706- 
δὲμς ἴὰ νὰ ΠΠΌΧῚ δα: ὠνϑυς 

γεγα δῖ, πῇ 
Αμοίογς δαἀνηοπαϊΐ, ὀνϑυ- 
λεύουσε" αποά αἰϊμὴ Ὀ15.,ϑ22-- 
ὥα8β, τἰδὶῖὶ ϑοβο  δίδθ νοῦ θᾶ 
ἀοδογῖρβιῖ, γορυποϑεηΐοῖ,, 14- 
46 ἃν ἡ μείαίλίο ργϑοΐθυ θα 
οοηξ ον, π1}}}} ογᾶΐ οἂπ- 
βΒᾶ6, Ομ 1Π Ρυϊβ(! πᾶ 86- 
ἄδιη τοίουυθ οὐποίγοσ, Ἀπ 
Τόσα Ιερονάαιη. Πππογᾶΐ γος 
ϑεύουσι, 4ποἀ ποάτθ Ιρβυππ 
1. αὐ ογαπῖο νη οϑέ 
Ἰσποίιι. ᾿ὈΟνϑυλεύειν, διυιΈομ 
ἀιχουιΐ, οἱ μονϑυλεύειν" 

λεύουσι. 

απο ῬοΟΒβίου 15 Οἰ51 [ἀο6586- 

τ 7προαὶ “ήσγπέολ. Ρ. θώ. 
ὈΧΡΟΠΟΙΒ. μολύνοντα ταράτ- 

τειν. υὐγάβαιιο [ὰΠ16 5 ὀνθὺυ- 

λεύσεις οἱ μονϑυλεύσεις ἀθήτι 

ἀϊσηαθ πάρι ΖΡολμα., απ 

αὐἰμοίανεῖ ΝΙ, θο. ὀνθυλεύεω 
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τοός 

Ὄνψει κατάδηλα τοῦ προσώπου γε τοὺ ῥωκῆ. 

.----ἕ οὐποτε Φῦκος Καὶ 
ϑος τεύξει τὴν Ἑκαβην “λέ- 

νην. Ρυλόχο νόοῦϑι ργὺ ψεμύ- 
ϑῳ 1άἄσὰ ΡῈ δπιϊαι5. ᾧη- 
μιϑῳ" 401 ρτομιοίαια! 
βου Ομ] 6. πηοάτιδ εδὶ ἐδ- 
ΨἸΟΥῚ5 Οτδεοῖαθ, 86. Ὁ 
Αδοϊι ρυῖσοα σοπβιοια η0 
ἀονίναίι5. Τὰ τὸῦ προσώπου 
ῥχπη 5800} γώραξ δειοα, οἱ 

διε οὶ, «τυ 115. ἔτ 5. οὐαὶ οχπ 
αναῖα: 1ηϑουρίπην οὐ Ὁ. 
1,1}. ξοποίπιιη ; Τὰ ῥάκη} Ῥα: 

, 

πος. τό δὲ- εὐῤῥηγρεὲ ἕγον. 

!;’ 
ψέκμῦυ- 

ἑωκτίον" 

μμεταφοριτῶς οὖν (ῥησὲν ἡ γα δα 

ῥεώκη. ἤγουν 

διεφϑαρκένον 

ὑπὸ τοῦ γήρως. 
γπι5 ΑἸ. Ν ΤΠ Τρ. τάδ. ῥυ- 

τέϑδες, καὶ ϑρὶξ πολιὴ., καὶ σὼ- 

ῥακῶδες, οογρα. ράππο- 
δι)ην., οἵ ργῶθ δεηῖο γιηθὲβ 
(οἤογπιο: αἰάθθ 1ἰὰ ῥακοῦν 
Ῥοΐα5 δϑί οογγσανε, ὧν γιὲ 

φῶ οοπίγαἠογθ, ἀπϑι, ποῦ 
ἸητοΡρυ τι5. βᾶδρο Ρἴδοτηῖ, 
εἰοίεγογο. Βαϊπθα νοϑίουββ, 1π-- 
αι Οὕοπι. εχ. Ῥαεὰά. 11. 
9. Δα ροΠ]αθϑυῖ ἀν ϑρωπογνα- 

φεῖα, ἐπεὶ ϑᾶττον ἡ προσῆκπεν 
ἑακοῖ τὼ σώματα» προγη- 
φάσκειν ἀναγπάσεε καϑέψοντα " 
ἐὲ -ϑιγοίην ΠΡ ον: ἡ χο7)ι 
τὸ μιὲν (σῶμα) ἑακοῦται Φύσει 
ῥευσὸν ὃν. Ἠΐης ῥάκωσις τοῦ 

σώματος ἴῃ νοΐίαϊα ᾿ἰΡΙἀ1πὸ- 
58,γ, 4πι86, πὰ, δχίϊη- 

οἷο ᾿πηῖπο ΡΘΏΠΟΒ8Π1 οἱ δὺὶ- 

τὸς ῥυτίδας τοῦ 
’ 

κυτῆς προτώπον 

καὶ 

ἀδπι ΘΟΥΡΟΙῚΒ. πιδοῖοπι οσοκ}-- 
ἰαΐαγα, ἀιϊχιββοῖ, χαῖρε Φί- 

Ταυρὶι “ι.- 

λον Φῶς, Ῥαγοεμῖδηπ. 1114Π| 
ΡΕΈΡορι: Ζομον. Ο, Ν]. ἡ. 
4... ῬΆμ]ο ρό)ι5. ἰεσιΐαν τα 
Ζλιοσοπίαηο ῥωκίωσις, Μι06 
«40. Μιεδογιίμεην,,, αι “[ρἐ-- 
δίορἠαπίς πὸ Ἰοοῖδ πΠῸΠ 

Ῥγαρίευ εἶς, δριὰ 20. 37. 
κόπον. κα ιϑόημεο. ἂς ΟἸοηι. 

11. Ὁ. ρ. ά8ι. 418)6 ψΟΓΟ ΨΙΣ 
τα σῆτι8 8 71. δ ρίποδίο 80-- 
ον οοπλ πτοία γοίογῖ, 
δαίοη ἔσο Ἰεσιιηλαν 1). 6188 
Ερ. ΧΗΙ. «4 Οὐ». δαιιίιεα 
Ρ. 924. 

λ 

8010 οοπίοηίιι5. 5... 91. 408Π-- 
4παπὶ 101, ἰδοςρπιθτι5. γ6}1- 
4115. Μ55. ῬΑ Θπθε βία μ 85 
οϑίοπαάδι βονϑυλεύειν, γΡογη- 
ἀθ ἂἃ0 ΒΆρΡΕΡΙΟΤΘ. ἰοθο βονϑυ- 
λεύσεις" ἀορτάναιθ βδοι]οοῖ 
ῬῦῸ μονϑυλεύειν" ἀποπιοῦο 
{Πα ἢ 15811πὸ. σομ [Π88 ΤΟρ6- 
ΤΊΡΙῚ μα οἱ β, 4115 εϑὲ ρυ βοα- 
τα ΠΟΥ νυ ἢ ἴδ ἸΠρΡΟΥΙ- 
ἐπε, 48] ποβοῖαὶ ἡ Νοαῦο 4α-- 
ὈΠῸ, «πῃ 6Χ 6] αβη 641 δΥ-- 
γοΥΘ φῬυοαϊοη “Ζογολὲξ 
Βοκμιβυλεύματα, ν01] ροίϊι5, 
τὶ ΘΟΓΙΡῚ ἀοθοηῖξ, οχγαϊηδ 
πόα. ψοοδΡη]ΟΓ ΠΣ ΠῸΠ 
τορυρηδηΐθ, βονϑυλεύματα " 
πᾶ (ἰδαμδοιι βομβυϑυ- 
λεύεινς. οἱ βομβυϑυλεύματα 
40.118 5ἰπί, δ πμᾶς ἀο- 
γἱναῖα, ὄδχριυίασθ πθάπεο. 
Οὐοά α«ὐἰοη νἱν ΙΔ ΧΙΠΊ18 
δὰ “εἤεπ. 1, 4. οοηϑβοῖ, ογῆ- 
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Γρ. 

ΛΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Π 5 ἡ -᾿ ΓἿ Ξ Ι “ὦ 

Γέρων ἄνηρ ὧν. οὐχ, ὑγιαίνειν μοι δοκεῖσ. 
4 Ὁ» ᾿ » », -Ὁ 

Νε. Πειρῶ μὲν οὖν ἴσως σε, καὶ τῶν τιτϑίων 

᾿Ἐφαπτεταί σου, λανθάνειν δοκῶν ἐ: 

Γρ. Μὰ τὴν ᾿Αφροδίτην, οὐκ ἐμοὺ γ᾽, ὦ βδελυρὲ 
σύ. το οὸ 

Χρ. Μὰ τὴν Ἑκάτην οὐ δῆτα, μαινοίμην γοὶρ ἄν. 

ν. τοῦ) Ὑγιαίνει» Ὑχγιῶς 
ἔχεν. Ο. Ὁ. αἱ οαγοὶ κἰὶ- 
θεμπι σου] ὦν. 

ν. τοῦ8 Πειρᾷ] Συνουσιάζει 
σε. Ὁ. 1.Β. Πιῖο νοῦρὸ ἃ ἃ 
Τασοη  οΥθιι5 Οτάθοὶβ 8421- 
ία 811, πάη} 10 ΟὈ ΠΟ Ρ8 
ἀοδοῖ, ροϊοβίαβ σαὶ οοποιθὲ-- 
ἕπτ δοίοϊξαποδ, ἠϊοοτα τη 
οϑδαμὰ: οοπἤι δὶ σεγίθ ντι}- 

8818π| ὑμἑααε ἰφοίσοπομ. Πει- 
ρῶν, προσβάλλων, συνουσιόζων" 

ι8πΔ ᾿)0ο 1551}}1118 ἰβάϊιογ, 
βίῃ ἀπρῖο πιοίιι5 ΟῚ 1η- 
βοϊεπίϊα, τϑῆηρὶ σνό ἴπ 
προσβάλλων περὶ συνουσίας. Συ- 
νεύει. Ὁ. 1)᾽ Ὁ. 4 4.}ὸ προῖᾶ- 
νἱ αἀ γν' το. Τῶν τευϑέων) 
τῶν μαφῶν" αἰονάπο, (. ἢ 6- 
οἷς Αμοίογδ,, ἀσῃιίο νο βὰ1 

Ρεάς βπιρογνδοπο, καὶ τῶν 

τισϑίων" ποῆὰε δἰτίουῦ “0,5 6-- 
κι (Οαμπέηϊμθ ΘΧΡΥΘβδι. ἴῃ 
ἘΔ. σνηνγρλ. Οδείονδθ. 4υᾶς 
νἱάϊ,. οαπὶ αἰγός Μϑ8. κῴ- 
τὰ τῶν τιτϑέων. 

σέπθηι εἰδείία5οε μμΐο νοοὶ εο-- 

ἐογὲβ αἰφιαπι δὐγεῖἐἐραϊζιεην 

ἐπέον οοπαεϊπιοέμιγ τίς Ψο- 

οαέκξιγα, οὲ τογάπν ὄνϑονς Ὀ6Γ-΄ 

απᾶπι ἴοππο παρεῖ σψεγῖ 
ὁΡθοίομι : δαυϊάοπι παπᾶ δαᾶ- 
ΒΡΟΥΠΟΣ Αὐμιηῖδ ναϊϊοπεν 84 
ΤΡοίί. ΔΙ, σ4ι. ᾳδηι [π]οῖξ 
ΡΥ ψονθὶ ΡΟϊοβίαβ οχ νϑ- 
{ιι51185 Οτδιημ λα! 10 15. ἃ ιϑιμδύα 
σοηπβεγνδία ἴῃ ᾿Ὠνϑυλευμεένος, 
δ᾽ κοπρί»ς γέμων" αἀτιομηοάο 
ἄϊοι Ροτ δἰ ἐυοογ ίτι8. ἈΡΘΥ͂, 
οἱ ἰδοίδιηϊηα δα ταΐθ: πος 
απϊοαιαπι ΟἸποιαΓ, αἀπ80 8 
δήερῆαπο ργοϊίουπ απ δά 
᾿Ὀνϑυλεύειν ἴὰ [ἢ ὧν. 1. 

1... αν. 712). Οαηρέιμδ τὰ 
ΟἸοκβασία αι Μ. οὐ 1. τσ. δά- 
βοίνιι Μονϑηλευτή" Τόλανογί- 
χζιιι5 Οαπερ5 : Καρύκπη, κοι- 

λία, ἣν νῦν μονϑηλευτὴν κα- 

λοῦσε" ιτὐ]ητι8 οαπίο: διμμδας 
1 στ νος ἴῃ Καρύκη, μῦν: 

ϑυλευτήν" ὉΠΟΓΔΠΕ 5151} 48 
“νἱιορλαπὲς ϑολοῖ. δὰ Τα. 
ν. 24). σὰ 8 οογγαρίδμ, 
4πὴ6 1π δὐϊιϊ5. εοχίδί, [6- 
οἰτουοῖη Ῥλακονέγε5. ΘΧΡΥΘ5- 

8511. Οοἰοταιη σοηϊγασίιοι οδὲ 

αραὰ μέσην ἘπηαΥΥαΐον 5 
ΠΟΘΙ δαμοίαίο: Καπηλες- 

κῶς" ἀντὶ τοῦ πανουργικῶς " 
(γὸ οὐτοότο Ο. 1,8. πανηγυ- 
ρικῶς) ἐπεὶ οἵ κάπηλοι ὄνϑυ- 

λεύουσε τὸν οἶνον οἷο. 1μ|617}6-- 
οἴὰ ΡΥΟΥδ5. τΤαϑοοαῖ, α088 
ἴδιηθη οοπηοΐο τοι πϑηίωγ, 
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3 2 ἰμν Α 

᾿Αλλ᾽, ὦ νεωνίσκ᾽, οὐκ ἐῶ τὴν μείρακῶ 
Κι ͵ 

Μ,σεῖν σε ταυτήν. 

Χρ. 
) -“ 

Καὶ μὴν κατηγορεῖ γέ σου. 
3. Α ᾽) 

Χρ. Εἶναί σ᾽ ὑββριφήν φησὶ, καὶ λέγειν, ὅτι 

Νε. ᾿Αλλ᾽ ἔγωγ᾽ ὑπερφὶλῶ, 
Νε. Τί κατηγορεῖ; 

107 
͵, 3» , , 

Πάλαι, ποτ᾽ ἤσαν ἄλκιμο; Μιλήσιοι, 

Υ. 1070 Οὐκ ἐμοῦ γ] ἜἘ- 
φάπτεται. Βδελυρὲ! μιεσητὲς 

εἰνκίσχυντε. Οὐ δγτα) οὐδα- 

κῶς ἐφάπτομιαι Οὐκ 
ἐῶ} οὐκ ἐφίημι. Τὴν μείρα- 

κα} τὴν γραῦν. Ὑπερφιλῶ] 
λέων φιλῶ αὐτήν. Ο. 1,8. Μίοη- 

ἄοβε Ο. 9᾽ Ὁ). οὐκ ἐμοῦ γ᾽ ὃ 

βϑελυρέ συ" ἐοιπάθ: Μὰ τὴν 
ἑκάτην} ὡς σόφρων. Οὐκ ἐὼ] 

οὐκ ἐάσω. Ὑπὲρ] λέαν, Ὅδνϊ 
ΡΥυϊπιὼ, ααμ ἀἀροβαϊῖ, ὡς 
σώφρων, 11π πἰταΐσιιι πα ϊ- 
οἂνιῖ, μβοϑίαπαμι ἀπι8. [101- 
ἀϊποβθα Ψομοσῖ5. δἱθδὶ ἀϊ6- 
οἴας πάδι Πἰνοοαββϑῖ, 50 6 
ΟΠ ον ἢ, πὶ πηοάοπίμππι 
οἱ σουεϊηοπίθ, μὸ τὴν Ἑ- 
καάτην δ. 11886: δϑῖ Ομ] 
ἴθ ὀδάεη, απο 1)]αμπᾶ, 
1)0 Θ᾿ τ γα! ηΠ6. τη ϑ.10έι, 
πὰ ΜΙποῦνα, δὶ οὐδάϊηιιβ 

αὐτῇ 5. 

ἀχρ  φηδίοΥ ῬΡΟΨΟΡΡΙ ον ́ η 
Ναϊϊσαπο ιν; τ6.᾿ καὲ γοὶρ Ἔ 

'παα!, ᾿Αϑηνῶ, καὶ "Αρτεριις, 

Ἑκάτη, αἱ τοεῖς ΤἜΒΟΙΝΝ 

ὃν εἶναι. 'Γι ἐῶ γροῖθ δὰ 
Ατἰεσαλ. που πλαπ ΡτῸ ἰδμ- 
Ρογὸ ἔπίπινὸ δοσερὶῖ: ἄἀεηϊ- 
4186 ὑπὲρ ἃ ΨΟΙΡῸ 580 86ρᾶ- 
νδίιν ΡΥΟΡΥΙα ΠῚ δ 1 1πίεῦ- 

᾿ργεϊζαιίἰοποιὰ παποϊβοϊ τσ: 14- 
416 46 ἰδοὺ ῬΥδθρο βοὴ ἃ- 
ΠῚ σοίουυ 18. π΄ πιειηῦΓα- 
18. δι ΨΘΩΪΓΘ 8610: πο 

καὶ 

5605 166 1ἰς οσοάοθχ ν. 258: 

α}} πᾶνν δἀΞποχιὶρίιαι οϑὶ τῷ 
ὑπέρ. 

ν. τογᾷ Τα κατηγορεῖ3) Ἔ- 
μιοῦ ἡ γραῦς. Ὕβριςσηἡ») ἀλα- 
ὥννα. ὦ. 1.8. 

---τ-- - --  - --.-.-..Θ.ὕὕὅὕὃὄὲὄ- - -ττἰτστο...---τ-ττὕὙὉ........ τττισττο 

τροῖα δά οχρ]οαπίί αηλ κα- 
πηλικῶς 5818. αἰἰροβιία,, ρι89- 
βυγ ἢ. ἪΠι 1 ΠῚ 1. (Π100 τοῦ 

προσώπου . τὸ ῥάκη οομπξοβιϊηι 
βοφπδαίθν. δαηΐ ΘΠ] νΟΓΟ 

εἱ ἑματιοκώπηλοι, 411 οορ- 

188 ἃὉ 4118. νύπϊο5. 1651 4ἀ6- 

ἀν 1145 πα ΡΟβδιπὶ μ1{1418-- 
δὴ 6. χοπύπιηΐ, οὖ. πονᾶς 

ἔργα πνθηξ αἶα, οἱ επιῖο- 
τὶ Ῥάσι οαμ! 0 ἴδοι!ο ΤηρΡ0- 
παῖ: αι α«ἰτἰου ἀἢπ5. 11- 
Ι]ὰ ρᾶπποβαιπ ἔρΡοη ἢ ΟΟΥΙι8- 

88 Τοπονανογαῖ. ἰὍΤΥΟ ϑδμΖ.- 

ἕαπν ποῖα. 4, Ἰοσαρ]οηο- 

ΤῸ ΠῚ [οἰ πη, 4] Μδ. 
1.8. πὶ αἀδιίαμι 1Ππ| δά 
Πα δΥ ο}1. οὗ κάπηλοι 

ὑμῶν ϑολοῦσε τὸν οἶνον, τος 
Ρυήϊαι: νἀοίν. ἀπίεπ π6- 

5010. ΟΠ]}68 ἰπ!εσ βγεῖ αἴιοὸ ὠ{ε-- 

δαίας ἷ, 22. ἃἀδ1. ππῖπὸ 1. 
Τα ὕπα Οτδεξοα:. οἱἨὨ »οίσηε 
λοί σον μείσγουσι τὸν οἶνον '. 
δατι. 
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2 ᾿ Α ΄ Ν ᾿ Ε "Ὁ " 

Νε, Ἔγω περὶ ταυτῆς οὐ μωχουμαί σοι. 
᾿ 

1077. Τὸ (ο..) 
ὡ ΤᾺ 2'Α Α ΄ 

φυτὺς ἐλεγῦν9ῳ τὸ Τι- 

"» ΕΣ 

ν. 1ο77 Ἐγὼ] Οὐκοῦν. Οὐ 
μακχοῦμιαι)} οὐ διενεχϑήσομιαε. 
Ο. 9 Ὁ. οὐ μαχέσομωι. 1,0. 
Ῥαγίηαπο πιοάο ν. 448. δια- 
μαχούμεϑα) μαχεσόμεϑα. Μα- 

- ᾿ - 

“χοῦμμαε καὶ ομοῦ ἀδες ἀποα- 
δυηοάπιη. ποΐαὶ δ ζΖογοαξατι. 
Ῥ. 88. ἐνεσῶτες " λαμβάνονται 

δὲ ἐπὶ τοῦ μέλλοντος" νἱάο 
7λοην. ἥωρ. τὰ Ν. ϑωξα, τὰ 

, 3 

᾿Ανακμκαχούμενον. Τὸ τί: ον ΐ Χ ἐ 3 

μαχέσῃ Δίσχυνόκεενος] 
ἐντρεπόμενος, εὐλμβούμενος. Ὁ. 
1,06. Τὴν. ἡλικίαν} τὸ ψῆρχεν γηὉ 
0. Ἐπέτρεπον ἐνεδίδουν. ἴ 

Ἔ ΄. ἑβσοις 9 

35 Κομμωτιπῶ:) Ῥνδοοοάοη- 
ε5 ΒΕαά. κωκμασικῶς δὰ μμὰγ- 
ρίθθαν ἰἰρΡὶ Φἀϊονογαῖΐ 45. 
7 οὐοίμιδ, κομμοτικῶς, Πἰογα 
ἀμππηΐαχαι τηα]ὸὺ δοῦρα ἀΡοὺ- 
χαπδ: δοϑμυίηαη. Δ4ΕΙρΡΡ6; 
αμοά πεὲὸ Αἰμδέργέην ὈΥ86- 
ἰουη, κομομκωτίικῶς, Αα }- 
1.4 φυ δι τοδι θη πι ν6- 
ἰαβίο Οοάϊοθ ποὴ ἱπά!σερᾶ- 
Ἰπ8, Διαπάορι θαι 10,88 
ΓΕῈ5 ἰοαφαίϊίασ: θη0 ἴδιοι 
ΠῚ] εδὲ οαμιβᾶο, ΟἿ αἰϊο- 
πάῃ Π08 πιογϑίῃῦ, Ῥοϑί- 

ἀπαπ ἀποίουἰα8. δορθβϑιὶ 11- 
ὈΥῚ [49θαϊᾶνὶ, 4ἱ 51:18] οἱ 
ψὶτ Τομΐ θη οὐ νεγᾶπι ἰ6- 
οἴϊοπθδὶ μαϊοίδοι! : πᾶιη 1π- 
ἰοὺς ψοχγϑδῶϑ8. 5 ΡΥἃ καπηλικῶς 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Γρ. Τὸ 
τί; 

΄ 

[χὴ Ὁ. Α , 
Οτε οἱ χαλεπαίνοντες 94. τὸ συνουσιάζειν 

δὐά! τ κωκωτικῶς οἵη [ΠῚ 

ηο αι βου ρέμα... τι αϊ- 
μι8. δ δ πΐοβ. Θοιϊξο5. {γιϑίγα-ς 
1 Ῥοβδιῖ, οἱ ρῖο κωμαςεκῶς 
δοοῖρὶ: νεγαί 1 οΥὰ Πἰ6- 
γἰ8 1μἰοσγ5 δἰἰμοίΐαί ο ἴα 15 
δὲ σοιμδισηηία: Καπηλικῶς" 

κομμωτικῶς ὀφείλων κανταῦϑα 
εἰπεῖν, καπηλικῶς πάλιν εἶπε 

παίζων. Κοαμωτικὸν δαίειῃ δ8ὲ 
Ριδοίθυ. πέμμα!) 1ῸΓΠΥ8Π} 
σΘΠ 51.185. Ἔχ Ρ  ἤδθοι8. Οὐ 
ΠΔΥΣΟΙ 18. ΟΕ Οδ᾽ 15. ΘΧΟῸΪ]- 
ἰὰμι: κομομκοῦν ΘΗ]Πη1, 
αποά 1 εχῖσα ποπάιιῃ) πὸ- 
τιιμΐ, ἐπεκομικκοῦν ἀρ 72446- 
γιῖεί. Οναὶ. ΧἬἼΗΙ. Ρ. 107. Ὁ. 
Ῥιορυῖα ναίϊομα ροχγίποι δᾶ 
σου πὶ Πα ΠΟ σου, 481 Π0η-- 

ΠῸ 4ιιαγ1} ἢ ἃ ἐπ 8 η} }πν αἱ, 586- 
ΡὈὶα5. ΘΟΥΤΠΙρΡΙΓ: 1 κἰ6 κομίκως 
ταὶ εἴ κομκμώτριαι 1ῃ [ΟΙΩ1Π8- 
ΤΣ Δ} ]5ἴοΥ 15, 4ὅ6 4αΙθ8 
77 ομμρεγβ δὰ Ζφέγοη. ἢ. 
612. οἱ ἃγ8 κομικιωτίκη, 481} 
ΔνΟΥϑαί αν ἡ γυμναςικὴν, ἰθδὶθ 

Τμοίαπο ἀθ Ποῖ. σΟΙΒΟΥῚΡ. 
ῃοάο Ρ. 694. ). Ημιο δᾶ 
ΟΥ̓ΔΙΣΟ158. Οα] ἀμ] δῖ γῸ5. ἰχᾶπϑ8- 
Του αν 1. πἰναηηιια. Ρα [01], 

βίο ἰϑηηοι, τί βοῖηρεν δάξο- 
οἰαΐαπι εἴ δἀνεμῃίϊοῖο οὐ πι 
ΘΧΡΟ] ἴδηι ΒΟΥ ΒΘ ΠῚ [ΟΥ̓ πι 1 1 
βἰσι ποεῖ: πα] 605 ἀἄὰ- 
᾿ηδὲ Ζιμοΐαγεα Ὁ. 804, απὶ 
δὰ οοποϊηηδηάπ ἢ ]δ:ο. δ} 

εἴ,:, 
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ν » ᾿ ΟΝ, ᾿ Φα τῸ , Ν Ἔν ΜῊΝ 
Νε. Αἰσχυνομενος τὴν ἡλικίαν τὴν σῆν᾽ ἔπει 

Ε] » Φ» ΨΩ 4 ! “ 

Ουκ ὧν ποτ ἄλλῳ τουτ' ἐπετρετον “ποιεῖν, 

Νὺν δ᾽ ἀπιϑι χαίρων, συλλαβὼν τὴν μείρα- 

Ποιεῖ] δ βούλεται. Συλλα- 
“βων] μετοὶ σοῦ. . Τὴν μιεείρα- 

καὶ τὴν γραῦν. Ο 1,}. Ομλμ08 
Ἑαα, Ἰμἰογθοῖο. οομπημιαΐο τὸ, 
τό γχομιονγε Ατιϑξεγιδ τὐἰνὸ- 
αιιο Οοαΐοο ρχοθαπίο: νἱάθ 
δὲ ν. οοὅ. ' Βα Οηγρῆ. 
4ιδηὶ ΡυβδιίάοΣ Βιρ) οι ςα 
1,Βαίανα ον νοι αδίο ἸἰῦγῸ 

οΟἸ]αίαπι, οσχοογρία. οοὶ ργῸ 
ποιεῖν γαγῖα Ἰδοίϊο ἐγώ, απᾶιῃ 
Προχίδ χποινὶ ταίϊο τοδραλῖ, 

Δαβιρ! ρμοδίϊοοβ πορμιμεώμε- 
τῶν ΠΟ ἰεν1Π8. ΡΘοοδμ 68, 
απι8Π| 81] 4118 γοθιδίμ δἰ} 6-- 
ἴδ1:}}) ΡΌΥ ΡΠ Ε18 Δι οῖαΙ, 
Φύρκεον ἐντρέβοι, καὶ νι 
τῷ προσώπῳ. ΝΟῸΧ γοσεμίυ- 
τὶθιι5. αἰδαιμαία: λοίίο 7ι- 
ἄϊοε, - ἰδοοναὶϊ5 ἐπανϑεῦ τοῖς 

2 ΄ 

"λόγοις οὐ μόνον ἔμῴυτον, ἀλλὼ 
᾿ . [ . 

καὶ κομμκωτικὴὸν κάλλος Βι- 
ΒΠ1οΙλ. Ρ. 749. Αριιὰ 2-- 
οἑαίδ. δα 1]. Α. Ρ. 6. Νε- 

3 , -}Σ , ελι 
δίοι. οὐ μόνον ταῖς ἐννοίαις ἡδὺς, 

᾿ 5 " ι - ΄ 

λλα καὶ τῇ (ὄρασει κορμεωτις- 

κός,. ϑοίδε5 ΕΟ οάοσο {τεὶ- 
θαι τὸ κάλλος τοῦ λόγου οὔτε 
ἄνυ. κορεμιωτικὸν καὶ δ εαέρι- 

κὃν, οὐτε μὴν Αττικόν τε καὶ 

ὑπερήφανον. νΊα, “ερυιοφε-- 
πέπὺ περὲ 18, Ρ. 305. εἰ 552, 

4 
Ξωε 

κο. τοῦθὸ : ὁ 

οἷον κόσμεός. τις ἐπικείμενος, ὃ. 
ξωϑεν πομιμωτικός. δος, οὗ 

θα: αὐΐονγθ, τἰὸ οἸΠπ|5. {1- 
Ὁ γουμθάϊι ἴῃᾳ Ρτομνίτι δἰ» 
8510 1. νι αΐπ οἰοι 8: 
παῖ 886ρο ἀδιϊῖ ἢ πωμίῳδὲ- 
κῦς, νϑ]ὺ 1. Ζμμοίατιὶ δοιοὶς 
αἱ Δὲς Κατηγ. Ρ- 20. 4πὸ 10- 
οὐ Ῥγο, δ ἐπὶ τῆς ἀπαγγελίας 
πωμῳ δικῆς διεξέρχονται, ἰρδοι- 

ἀμ οδὲ, κομομιωτικῆςγ δῇ 

οογὶο κομομοιυτεκῶς" ὨΟΠΠΙμ1- 
αι 11} κομιμιατικός " ἀ{{0}8-- 

αι πο ἄδα6 ἰὰθα ἰ181,. ππ 
1. ““7αγοείίιε φοι πο δ ν}18 
αι “Με ρηιοθηεηι ἘΣΘ ΜΡ] χο-- 
Ῥεουϊαμΐμν. 

94. Τὸ συνουσιάζειν») ΒΊΔΙοα- 
Ἰὰ Θὲ, εἰ νϑ]άθ 1 ρητηι, 
ποῖ Εἰς ἃ ϑολοίίαςοίο αἰπο- 

ἰδίαν: 86 “πὰ φη ἀθπι τἢ]-- 

Ρὰ ΠΙΡουάνουο, αμδθ οπιὶβ 
εϑὲ Ρθποβ Δευχγαγιε ; οχίοσ- 

ΠΑ ΟΙΪ8. ΘΗΪπ τὸ συγουσιζο 
ζειν, το ααα ορίλιπο. οομβὶ- 
δίθητ: Δ] τούθεβ, αιοα ἐο- 
σΟχ6 νο]ξ. τὸ σέ πα ση ἢ 

ἴεγε σοηνθηϊ, ὃς Σἰνάνα, 
ὕμπάς. νεγὸ τὸ γα τ ποῖ μὰς 
1ηνορίπη 2 ἐπογαΐ Ἐχροπεη- 
ἀϊ85, υὧὐ ἀπσινοῦ, «1115 Οο- 
Δ1ΟΣ νΟΥΡῚ8 δα  χυιν, 4υλθιι5 
ῬΡ6. ᾿ῃοα Ἴδην Ομ π518, δαΐ 
νοϊδέαίο οἰ ἰ5., δηλ αιας 
ΤΙ Οϑολίαῃ 5 ὁβόχα πλῖρτανῖῖ 
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»ἢ» ν ἊἋ ὌΝ ᾽ γ ᾿ “ρ΄, Σ) 

Χρ. Οἶδ᾽ οἷδα τὸν νοῦν᾽ οὐκέτ᾽ ἀξιοῖς ἴσως 

1082 Ὅν δι ἐπετρέψων. ᾿Αντὴ τοῦ, τίς αὐτὸν ἐξ ἀναχωρῆσαι; 3 τ 

αὐτὸς ὁ Χρεμεύλος, ὃ ὅτε οὐ συγχωρῶ σοι ἐάσοι αὐτήν. θύναται δὲ τὸ, 

ὁ δ᾽ ἐπιτρέψων, τοῦ νεανίσκου εἶναι, ἵν ἢ, τίς μοι 55 ἐπετρέ- 

ν. τοϑι Τὸν νοῦν] Ὃ λέ- 
γεις. ᾿Αξιοῖς) ἄξιον κρίνεις. Ὁ. 
1.8. Ῥοβίουια5 πᾶροὶ εἰΐαηι 
΄σ. Ὁ. εἰ ρνδείογεα, Εἶναι 
μετ᾽ αὐτῆς) διὸ τοῦτο ταῦτα 
φής Βοὺ βοϊ]οθὶ ἱπιε! ρει- 
ἀπ ἸΠΟΠΘΗ8, τ Ιπΐορτᾶ 
βεηϊεμίία ἀἴο!1 οσομπβίοί. 

οϑὺὰὸ Ὃ δ᾽ ἐπιτρέπων) 

Ὅ ν(, ἰὴ διδούς" τὰ Ὁ. 1,8. 

ψΟΥϑὰ ἰδοδο: ποὺ ποτ δδὶ 

ἴῃ Ὁ. νιαμ: ὁ δ᾽ ἐπιςρέ- 
ψων) λαβεῖν αὐοὰ ἴδιπθη ἃ 
Ἡθναν το, απ1ἃ λαβεῖν 518- 
δι ιν} ΠΘΉΠ1, ΠΙ51 ἰοσᾶ5. ἐπε- 
τρέψων. ὕ᾽οναιο ρον 5011-- 
Ρίασ5: ποὺ νουρὰ νοίμ]αο πὸ- 

βίγαθ ἔπιθι], αὖ βᾶπ6 {ν1- 
Ριιδηα μεΐο: οι σου αν ᾿ρβαιῃ 
νοποσοιζον πιὰ οὐκ ἔτ᾽ εἷ- 
γαὶ μετ᾽ αὐτῆς" ἀγα οοη- 
ζοβυίσω ἱπ ον οι: Μογῖπο ρο- 
ἐεδέ, πμί φιξεφμαη  ρορηεζέ-- 
αέ, οὐ ἡμδέμν ρμέθέ, πὸ 

ψιεΐώ γε αὐιρέϊια ἐρδὲ »Γ7Ὸ 
σοἰζία σοῃδιεοίμείϊπο πιδοιίῶν 

δἱἐ 9 ἴδ θοπο πλτι 111} 6586 

δα ἴῃ πτιηο δα εβοθ θη 

715 ἅππ8 δὺθιγαραίασ: γ6- 

“ἦα δοηαπσι βοάθηι: δάοβὶ 
Δὰϊθ) ἴθ ΡΟΧμΟ, σαὶ 
οοπιίποςίία δ4115. 1η!ουργαΐδίο 
ἡ σαΐμν ν. χο7η. Τοῦτο, νο], 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ὴ 

4 

τοῦτο ποιεῖν) τὸ συνουσιάζειν, | 

Νόάιθ ἰαιῖθ Οὐ αν, 8. 
415 ροξ5. ΟΧΊϑο, οοὰ- 

1] σψῇὺ, νογϑδιιλ παῖ αἷς 

4τι6. αἰΐζονυτιι ἴῃ. ἀδβου θεὸ 
Ριδειϊο νι δ η18, δροίά 596, 
τὶ ὁχ ϑθ)εςίο ϑοπο ῖο μὰς 
Πιον ας ἐραπ5] απ}: απὸ πη6η- 
αἱ βόμοῦθ οοιηροιίμη οϑέ 
Ιοοὰ νοϊοσι πα ρϑιιοαο 
[1550 ςοηϊαιμπαῖα: νο]ΐ δᾶ 
1 γϑιϑιν. νν τ8. τὸ τοῦ Φερες 
πρώτους, 4οὰ οτγδιπ οἱ ᾶ-' 
10 15 1π]εγίυσθαῖ, εἸ]η1- 

πᾶ πη] δϑί, ἃ δὰ, ὀχ 
Οἰχὶ, οαπι8α παίιλμλ. 

“56 ἔρημο λι Οπῖπ68 παά. 

ἐπιτρέψῃ, οἱ παρκιτώμεενος" τι- 

πη. δ. μογιηδ Οχδθ-ι 
οἂς. ἰϊπσιιαο γοῆηχ. ΨΙΚῚ 
ῬΌΓΒΡΙΟΙαΒ., αιιοπιοάο .. Α1|]} 
ΡΕΙβοπδ6 λιν οι ὶθ ἀρ ηἢ}. 

ΠΝ ἐπιτρέψων ἐσὲ τίς: 56η- 

5111 ΘΧΡΘΑΙῚ νοὶ. 8ὲ τις πὶ 
ἴσμ ο115 δάβοαποῦ, 118 οοπ-ὶ 
811 δοοϊριοπἄα, ααδδὶ ΡΥ]- 
11) ΔἀΟ]βοθη5. σου θαμ α1-- 
Ιοοι ββίπηαθ βιδο ἀπ) 58: ΟΠ Θς 
ἀοίονθ. 580. Πηραΐ: κη φη5 
φιαην ογίέ, μὸρ ψιιίέπν πηι 
Δὲ ἰἐοεαὶ εα ει τὰ 1086, 
ΟἸιομιγ]6, 4οἰ πὶ 7ἅϊα 
νἰϑι8 685. {ἰὴ δὐίγεοία- 
τὸ, 411] ρ᾽αγοβ ἁοτο Οδρί] 
μιογοράοιβ.: Ἃὰ} ΤΟΡΟμΠίθ, 
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Εἶνα; μετ᾽ αὐτῆς. Τρ. Ὁ δ᾽ ἐπιτρέψαν ἐςξὶ τίο; 

.-“Σ Ἄ σῆς 

Ψει συνεῖναι αὐτῷ εἶτα ὡς παρκετούβεενος ἐπιφέρει, ὅτι οὐκ ὧν 

αὐτῇ διαλεχϑείην διεσπεκλω μένῃ, ἤγουν, “0 ἐξηρα κι μεένῃ, γαμη- 

ϑείση, ἐν τῇ συνουσίᾳ κπατατετρι ο κἔένη, ἢ εἰχρήτῳ πρὸς συνουσίαν 

βΒροπᾶοι Ἰιγοπ15, εἴ 588118 
ῬῸ] ργοίοσγνθ σδαβϑᾶμι ΟΧρ]- 
οαϊν, εἰν Γι} }1 7 1411 χτι- 
1τουὶβ ἀπε5. ΕΓ θη η6. οολ- 
[εοῖᾶθ γοηπποίοι : τἄαιο τος 
βροπβδιη ΟΠ γι γ]0 51π|π| 
εἰ νοῖϊαϊλθ βαιϑίαοι. ΨΜΝο- 
τα. ὁχ ΒΟΒοΙ Ια Π]αϊάο 
Ῥαίθὲ {π||556. 1 αἰ πιη., σαὶ 
Ῥούβδοηὰθ ἰἰὰθο Ροί 5β᾽ θη πὶ 
ΤὈγος δάἀβισηαπάλ : ΡΥ] πὰ 
νεγθογιι ἜΧρ]ϊοαίίο δὲ ἃ- 
πτιν δροοίαϊ: σις ροέεϑδία- 
ἐον ἐὰδδ )αρίοέ ἃ πιὸ εἰΐδ06-- 

ἐφ 3. αἰῖογα ΟΠγοΥ 560-- 

0} ΘΟ ΩΓῚ δαί: 

ἐιίού,ο πιρρέθην, ταν; τοῖς 
Δ εἰδὲ φιέοψιέαην ἔπ ροπέθ-: 
γεν σεν ἐὰ ΘΟηι Ὁ ἐ586 
τῖδ: {δ απέο ἤδοο ἰδὲ 
οομοοϑϑογὶί, απ αϑφιῖηι 71ι-- 

αἰταγ 9 φοὸ οεγίθ ομηιἶττν 
πιϊέιθ: αποά οἴβι Ροβίρο- 
ΠΔΙ ΟΥΙΟΥῚ ΤΔΙΙΟΩΙ, ποᾷαᾶ-- 
ἀπ ἰάθη ἀρϑιγάπη νὶ- 
ἀὐῖαγ. οστα, αἴας Ἴπνε- 
πθιὰ Π5. νΟΡΌῚ8 ἀοπαΐ, ἀΐπ, 
τὶ ορίμον, ΟΧΡΕοίαὈ1, ἀτιπὶ 
αὐρνοθ αίογεπι τπνραϊαῖ, 

ΔΡ] ΘΟ, δἰ πε! αἰοπὸ, Πι8Πη 
πὸ ρΡαμποίο αὐϊάοιη. ἰδηι ρον 8 
ΒΒ. ΠΕΓΟ ροίογαϊῖ, οὕ κἴο- 
Ὑπᾶομο εὐὰιθ: ἰψωξάεπι, 
τὖ φίπε «οίο εἰἰσαπε, γὲεπὲ 

σιτεἶϊι5 Δαὐπογέπι ομπν δα, 
ψιέαμε ἔρμο ϑαγθης αἰφιθ 
δα] αη αν ἐπ) ἰγιξέμς ἀπηο-- 
7472} 1} 4706) 45. 2115679. δον τέ, 
Αια. ἰᾶοο ἴοησο αϊιαοδι[ᾷ 
δηἴ, Οὐν18 [οἰ Ῥαίει. 

50 Ἔξηρα μι μέν] Τίαος οσο 

ἃ Ρ᾽ΌΣΙθ5. ἰθοία {1586 ρμῈ- 
ἴο, απ 1 ΕἸ] εοία : ποηῸ 
νὰ} νοῦ ϊο 001 αἰ οα α-- 
ἴδια 1ηἀϊοαγι, 1 πὸ ἰ4-- 

το ΤΠ ΡΥ οἰ ΠΟ ΠπῸ5. αἀἰνο)"- 
886 τ] πη τὸ εἰἸ55: (6 η10 8 
114 σοχηι ἰδοθιίν", ἀἰ «υἱᾷ 
αυῖϑαις γα πα Ἰσογ αν 90- 
διίανευιῖ, απᾶπ νὴπὶ οἱ οὐἹ τ 
Βίποιη ψΈγΡὸὺ, αἀποά οχρ]ῖ- 
σαραὶ, δἰ! θιιοσιῖ, ἱπάπρατὶ 
ΥἹΧ ροββιί. ὕϊἱ αἱ νοσδθιι- 
Ἰὰ οδὲ ποηπιᾶπι εἴ ΡΥ ΠῚ, 
᾿οποβίιιηι, δίηραϊα ἸδοίοΥ 8 
Ἰαναμε! οδύιδα ἰονηον ρεχ- 
ΘΌΥΥΔΏΛΠ5, 43 6416. ΠῸ5 ἴπὸ-- 
τειίαν, ἀθηνο δ 0 Π}15, ἥπῦ 
Αἰϊῖ8. ἀη8ὲ θΥ ΘΠ οα γ, 51 115 
ῬαοΥ, δι 11Π1π|8 ΘΧΘΕΙΓ Π- 
ἀ. Ἐξηραμένῃ ἴῃ οπποί ϑ 
Ἐμά. μι. νε[υϑίαγ π οδὲ 
ΠῚ05, ϑιιί6α Αἰμίογιη. Γα- 

μηϑείσῃ οοπίδηπ παῖ! ν]46- 
αν: π60 πλιεἰ ππἰπητο οϑὶ οο- 

Ἰὸῦ ἃ Δι ὠϑίογο ᾿πἀποίτι5, ΝῸΠ 
πὸ [Ὀρῖ, απιαθ᾽ ἀθ γόκκῷ, 
γαμεῖν, περίϊι5., οοππεύϊο, 

ααὰπαρ. 1Π δθηδιιη ἱπγρῖο- 

ςς 
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" 4 “- Ὁ ᾿ . , ΧΟ ΝΑΝ ͵ 
διὼ τὸ γήηρας. σπεκλουν γὰρ τὸ συνουσιάζειν, παρ τὸ πλέκεσϑαι" 

τι ἀοποοίπηϊ, ἂν 2 γλαγ- 
ἄο αἂ ῥείγομέιηι, “Π͵μποζε- 
χο αὰ Πγρίηπιην, «αγίλέο 
σαν} 1π ἰοοὶθ δὐμποΐδηίιν: 
δε αἴ σοΙμρΓοδϑα. ΟΥΘΡΥΟΘ 6 

᾿βιθασίίαϊα 50 ππὰς ἀϊοαίαΥ 
γαμηϑεῖσα, ι᾿πὰ ΘΗ ΟΡῸ 
αὖ 81 ταθοοχγι ἀρ οΥγο- 
τὸ ῥβαίο: πὸη δἰτιμάθ ἰδιπο 
τϑοθα ΟΣ 8. ΡΟ ΟΣ 51} 
γεγαμημένη, ἀἁτοά εχ ΘΟ 
χηδΐε πὸ βόδι ἰὼ ἰμν- 

ῬΙυΓΟ, τ ΟΡ ΠΟΥ, 8664] μγὸο- 
ῬΓΪΟ βαμιομάι οδὲ: ΟἿ] 

Ῥιοϊπής τοϑρομάοι ἐτῶν ᾿γῸ 
πολιτῶν, Πι8581 ἀϊχΊδϑοὶ .Ζ2),1-- 
δίορηαπεβ, Ο {π|, ψφιαθ 8ε-- 
οὐμέογεην 7αην ργἑώοην οἱτ 
φέμην πναίγιμηοπέιεην ἐδητεῖδέ, 
Ἡδοὺ ταμηο τὶ ράμ]Ὸὺ {1πι1- 
ἄϊι5 δαἀϊνηομ, 11 οαθϑὰἃ οϑὶ 

τηἰουρυθίαιο, αᾶπι 1Π|Ὁ}}}18 
δὰ ἐπίξτουν ν. τοῦᾷ. ὁΧ τ- 
ἔγοᾳιθ Οοά. ΜΝ. ρῥγο]αΐδι 
1πγοηθ8. δΒΡΙ αν. ΟΠ 
βουιρίι Εἰ 1956, ἐξανανϑείση, 
απο αἀρίϊθδῖπο Ρυὰοοοίάο 
σεΥροὸ Ἰιππδίταν, οἱ βιπσι]ας 
τοι ὑπ μαροῖ, αἀπἰρρο ἀθ 
Δυθουθιι5. ΟΧαυ οϑοοη 5. τ- 
δυγραίη ἃὉ “εγοώοίο ἸἹΝ, 
150. Ραμ ϊοαπθ ΔἸ Ο. 1γῦ. 
δ τότος . . . τῶ ἔλυτραω τῶν ὑ- 

δάτων ἐξηύηνε ἀπ 1} οὐ- 
ΘΌΥΤΙ σον 5, ΠαΡΙΟΪ ΑΓ τ16 
ἤαίθονυ. Ασοίοιομ γα} Ὸ ρΡοὸ- 
ἐεϑίαβ οἱ ὀχϑισοαπε 4πὸ {Ἐπη-- 
δαπιοηΐο 51} εἶχα, {πόνδ 1π|0Ὸ 
Ῥοπαῖπν ἴῃ διασπεκλοῦν, απ 
διασπλεκοῦν, δατι 6. ποθὴ οα- 

"Ῥῖο: 1! Ρργεἰδίοο 5. ἐδ 20} 
Ἄοο οχάϊηθ ροίλῃβ οομ) μησὶ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

Ῥ]άσοῖ, ἐξηρα με μμένη, ἐξαυανϑεῖς- 

δὴ, οἀἰχρήτῳ πρὸς συνουσέαν διὸ 
τὸ γῆρας" ἢ ἐν τῇ συνουσίᾳ κα- 

τατετρι κι μένῃ  σπεκλοῦν γοὶρ.- - 

καὶ σπέκλωμα οἷο. (ὦ οὐποὴπ 
"18, 4 Ὁ ΒΙΘ Ποα Ἱ 1ε0-- 
Ἰὸ ργορίονα δῖ, ςοραΐθε- 
τὰ : τἀ 6 1. ΒΟ] ΒΟ 115 
οἰϊᾶπλ ΡΕΔΟΒΙΑ.,, πο ἰποταῖ 
αἰλοα ;. 415. ΘΠ [ῶλο 
ἀρτϊον οι, οἱ 80 ὩΣ μδεαῳ 1ἃ- 

ἐοπθι. ΠΟσοί ἢ 7 πρὸς συνου- 

σήν ἀκ ρήσῳ γενομένῃ καὶ πε- 

παλαιωμεένῃ Ὁ διαλελυ μένῃ κυ- 

ῬΝοδῳ ὡς ἐπὶ σχοινέων τῶν πλα- 

κέντων, εἴτα διαλυϑέντων ἐν χρό- 
νῷ. Μιδμηι δέ ν οί, χω- 
ἱρυργοία! θοαὶ Αἰ ε  ἢι18. 6556 

Οναηνμα οἱ, εἱ ἃν 4]1ὰ Ἰ᾿ἰομ- 
860 ΡΥΙΏΟΙΡΙΟ ἀεχιναία, 11- 
οεἱ δά ὀδηάθ ΟΥΡῚ ΟΠ) τοῦ 
πλέκει, 1] 500 15 αἰ 16 ΓΟ ἢ 
[ερογὰϊ, το ογδίι; 15. Θἰ ΘΗ] ἢ 

σατιϑατ ΤΟ τἀ γ δ] 

κοὺῦν παρὸ τὸ πλέκεσϑαε οὰ νἱγ-- 
ἰαίο, (αὐᾶδὸ 6δἴ 11 συμιπλές 
πεσϑαι, ἀπο ᾿ΐον ρἢ ἃ σὸς 
ΣΟΥ 18. 1115 ΝΥ ΤΟ ΘΠ ΒΟΓαΪ 

τοῦ σπλε- 

ἃ ΖΠο]. ι, οὐ. Ζαίοέίωῃ, Ἄδλης 

Ῥ. 119. συμηλέκου τῷ ἀνταγω- | 

νισῇ " ἰο οομίκὰ Ργορνιοίδέοι, 
τοῦ σπλεκοὺν διϊλιι ΟΧ δ παν Ἐς 
1 ᾿ογ απο 415 μεσ ομ τδηπεΐα- ͵ 
πὐθῖι8., ΦΙΟΤ) ΠΡ] ] ΟΠ ΟΠ6Β᾽ Ι 

οἱ πποίισδο. 51. Ἰύηρσα δοίδ- Ι 

ἴθ οἱ Προ 1 τὰ ([1550}- 
ναηίι, 4 50 ΠΟ 1 που 
ΡΙάδοῖμιιο δασπλεκοῦσϑαε" 1Π- 

ἄἀδ ροβίοα ὠμποΐμια,, αἰ μ)1ι- 

1 ΟΥΟΡΥὰ νόπογὸ [ὉΠ] 506 5 

οἱ σουγιρία ΕΠ σα τ διεσπλε- 

κωμένη. Οεἴοχα ΡΟΣΤῸ ϑιιμΐ 



ἩΧΟΥΤΟΣ, 403 
Ψ Ὁ , ἵ 

σπέκλωμα γὰρ ὃ ἦχος τῆς συνουσίας. ἢ διαλελυμένῃ κυρίως, ὧφ 

μὰπο ἰη ᾿ποάπιπι σΟΙ  Πιι81-- 
ἀα: ἢ ὑπεσπληνισμένη, καταδιε- 
σπλεκωμένῃ, καὶ ὑπὸ πολλῶν 
ἐν συνουσίᾳ τετριμμένη" ὉΡῚ 
ϑᾶπὸ αὐ1ὰ ναϊθαὶ, ἅκΐ ΠΟΥ- 
9 ὑπεσπληνισμιένῃ ,», Ιδηογᾶ- 
τὸ πὸ πο αἰἰδδιμαϊο. θγ1- 
χι ἄρ ᾿πθπ60 οοριαβθάτη, 
αἴαιιο δήάοο 10 8εάθη 6}118 
σοοάθ}1 βυρϑιποηάτι νἱ-- 
ἀοραίαν, ὑπεσποδισμένη, νε] 
ὑπεσποδὴ μένῃ" Ρν Δοβου τη {πππ1πὰ 
Ποογολέμδ ἂᾷὰ ἜΧΡΠοδπάμηι 
διεσπεκλωρένῃη Δαἀδθροαὶ δγεσπο- 
δημένην εἰ ρτγδείεσεα Κατα- 
σπλεκῶσαε ρεγμο δὸ Κατα- 
σποδῆσαι δοἄδῃχ γερο κατε- 

λάσαι, 4ποκ οδϑί ρμεγητιοίε)7,, 
ἀοοϊαγοῖ; δοοράσοθαί ον, 
92, 9.9. δι} }}}0 118. 4118. 16 Γ- 
χηϊβοοπ8 σποδεῖν εἴ σπλεποῦν" 
πος αἀἰδίη 651, ἀατ ἂρπὰ 
ΘΙ ᾿γὼ φενώσαι, νΟΟ6 ΠΙἢ1- 
11 ᾿ς 1 τ, ἘΪΓΜΥῚ5. ΟΧ 
53. σποδίσαι, ἃιῖ σποδησαι 
δὶϊ τουοσδπιίιιπ). γα 101 
1116, 411 πποὸ τη6 ᾿ἱπρα[ογαΐ, 
Πεσγολίμβ νείγαχιῖ: Πιαροὶ 
οὐΐμι., ὝὙπεσπληνισμιένον, ὑπο- 
πιασμεένον, ἢ πεποικιλμένον, αἰ 6 
ἐκπΐιι. αθοϑί, αἰ ἀπ ρη δ. 10 Π1 

ῃοϑίγ δ. ΒΟ δηλ, τπἴ ηο- 

νδςὸ ᾿π8ιρετ ΠΟ] 415. τπα- 
ἰουίαιη 5 ρρο Πἐπ|, Εἴθ 11- 
πο, πὲ 1[]|ῸὸΡ, δάζιυμπια- 
τὸ ]Ἰοοῖ, νὸσθλ Θᾶπὶ ΟΣ 
Οουμοουα 4Π141ὸ {ι|886 
διιπιίδιη, π6ὸ ΟΥΔΗΙΠ] 1008 
δαϊϊ5 [τὰ θιῖ556 Ομ σἐπ π1, 
4 σοπαϊηα ἴοτεῖ ΡΟ βία. 
Ηδος αἰίοην δαπὲ ῬΆΓΕΠΙΡΟΓ 
Υἱἱϊαία; δἰ Ἰοροπά μη ΘΗ ΠῚ 

ὑπωπιασ κένον, ατιὶ ὑποπεπιασμιέ. 
γον, 486 νορὰ κοι 9 
οοιμμημ αὶ γ6] οἐχ ποϊἰβϑιμὸ 
Ταιοίξ οσο οομδίας, 851 ρυΐτ5 
δαγιἀοραὶ, εούρη σεάϊθις αι- 
ἰνγδαῖιθ 1 ΟΡ ρυθίαιο, β᾽σηϊ- 
Ποδθίίαθθ, θὰκ ϑιροταξέογθ 
ἐἐνείμην, ναγέαξισα, τ έαιι--: 
ἔμδ. αἰ, τοἱγρὶδ ἂὸ [υγὲδ κα 
αποιημοίο ποικέλλεσϑαι τδο- 
ΟΙΒ ἈΒΕΣΡΆΓΙ, οἱ ποικέλον 8516- 
ῬΡ6 ποὴηῃ αἰϊπμὰ ε556, αιιληι 
ααοὰ πελεδνὸν, ςοΙΠροχ πὶ 
᾿ιαθοίτιν: οἱ δὸ αυϊαοι ρᾶ- 
οἷο ποίαπαϊ! ργμισιρά. ἃ 
ΟΟΙΟΓο ἸΤῸΏ5. 511}1 που 

τορείοπάιιπι. ὅ1.). ΔΙ δ τιη ὁ -- 

ἰδροη! ργοῦθθ, {πη γδ} 10 
ΕΥῚἔ ΘΧΡΙΠΟαΠ σψοράρα}1 ε[1- 
ψΟΥδὴ 81} 641 ὑποπεπίασ μές 
νον 111 1ηϊοχργοίαϊιι ας, 
σπληνισμοένον, ἱοτηηαίτηι ἃ ΝΜ 6- 
ἀϊοοχι σπλῆσι σπληνίοις νο] 
δρέοη δ, δός 1ῖ αὰ51΄ “ρέθ- 

γυϊαέτεηι, ϑρέογιἶϊδ., δῖνε ριέ-: 
νι αὐ μέ οοπιργθδδῖε 
ὰθ6 ααΐρρα ἰφβοισϊὰθ βρι5- 
8108. Θομρ!Ποαΐαο. εἰ {π|Π1071- 
Ρι5 σοεγοομά!5, οἵ ἰϑηδ8ὲ 5116- 

οἷάαο Ἰδπεῖδγε ΡϑηΠ1Ο} 18. δά 
να] ποτα δάἀμηοῖ δ ΒΠΡΟΥ ΑΥῚ 
βΒο]επῖ, τι ρϑιϑῖ οχ δ αμέίο 

“Τερτῆ. ἸΤΝ, 5. δια κοτώσαντες 

ξηροῖς τιλτοῖς, καὶ σπληνέον ἐπα" 
ϑέντες ἐπιδήσωκεεν" ΕἸοσδη 1 {1- 
δανὰ 2 ίέεσιοιν ΟΡῬοΟΥ τ ΠΟ8 
ΔΏΝΪΟΙ ΒΕΓ ΠΠΟΠ65 ψαΐεγο αἰ κι 
αα οΠΊ ΡΟ Δ Πἀ811 πΠ 0 9 511{1}1} 
Ὡς σπληνέον 'πρὸς ξλκὸς οἰκείως 
τεϑέν. ΠΙὰαα ἁτπίομη ὑπὲσπλης 
νέσϑαε ἃὉ ἰπμο οδιι8ὰ ατιᾶπ 
ἴφοιϊο Ροϊπογιξ δὰ δθῃβμῃ 

΄ς 2 

ΓΙ 
πυπε. 



404 ες ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἐπὶ σχοινίων τῶν πλαπκέντων, εἶτα διαλυϑέντων ἕν χρόνῳ, 32 ὕπε. 

ταγριουϊν ἀοιοΥ Ὁ, [,4-- 
ἀπ ἢ. τι815. [ἢ οολι ᾽πε): 
εὐ οοπιργδϑϑσῴμθ νον Ὁ18. ο8- 
ἰοπέιι. Εχιία βαβριοῖίο Π16 
τοῖσι ναχῖαθ ᾿δοιοι! 5. 1η (- 
γυΐοο ΠΟΒΙΓῸ, οι] ἔογίθ 
Ῥυισοα, 4 παράαα. ἔμί1ὸ ὕπε- 
σπληνισικένῃ ργδοίαϊονς. ργὸ 
διεσπλεκωμένη" απο, 581 1ά 
ἁσονοίαν, μάν] ει5. ΘΧΘΙΡ 15 
δι [ἀπτὰ οομἑἰπα} μροϑδεῖ. 
ϑο " παθο φαα!αοαι 6. ἰδηῃ- 
αὐᾶπὶ Ρ6Ρ ϑαϊπνᾶῦι οοηροδίᾶ 
δϑοῦσπθπαὶ αεαιἰτοαπάτϊαπορος- 
τοπϊαϊοισι ἀθάᾷιο ἰθοίουν [πἰ- 

Ῥδη5 ίασιο, ΝΕ] αδαἋ ἰδεο 

διχῆ αὐ ϑιμεέώα, 41} ἰδἰἃ 
᾿πνοπολ 1 880 ψνοΪε- ΠΣ 

116, 8]. σδα[18. Εἰ 55}}}11-- 
αν. δα τεπιοῖο δαΠν- 

γηοη: Ροβέροιηα ἰαπίαν ἢ π- 
15 50 ἘΠ 0} 1}, τὸ δὲ σπεκλοῶν 

οἴο. ἀθβουῦρ5 1 ἴῃ. Διεσπεκλως- 
μένη εἰ Πλεκοῦν" πρᾷπε πε- 
Δ δὲ ἴῃ οὐ ἰΘοίοπ 8. ε15- 
οΥὐἑαλθα :  πᾶπὶ Ροβίεγιον 1ὺ- 

00. ΨΟΥΡΙ8 ““»ἰδορλαμεθ οχ 

Τ,γ8]8ῖ. ν. 1δῶ. ἀεργοληί 5 
οοηξπο ΘΠΡΠ1ΟΙ: κατὰ δὲ 

μἐεταϑεσιν πλεκοὺν (Ε 4, Μίοά!ο]. 
πεκλοῦν, αἰιοά οατιϑα 0 6- 
ταὶ, ον 1 δἰᾶπλ ΙῸΥ ΠῚ 8 

Ἰγᾶπ εν Ἰῃογοΐα") καὶ σπε- 
κλοῦν τὸ αὐτό τάττεται δὲ τὸ 

πλεποῦν ἐπὶ τοῦ συνουσιάζειν οὐχ 
ὡς προηγουμένως τούτου σημαι- 

γομκεένου τάττουσεν, ἀλλ᾽ σκεθίον 

π. σ. σωμπτοποιοῦντες, καὶ κι. 

ἐν οἷς τὸ εὐϑυβῥημεονεῖν ἐνίξαται. 

δι διήδωι βδοίιπιν Οὐ 1018 

1,}Βαΐανι, ϑδριυΐγια βπηὶ ἰἰῶρο 
οαποία, εἴ τορμαλάπάα: ἀπῖο- 

΄ 

φαϊα δηλ Ἰπΐον Οογοὶ νου- 
811}, οἱ Πλεονεξίωα " παρὸ τοῖς 
ῥήτορσιν εἷς, Ιοριίτν ΠΡ} 6-- 
ἴα, αν ηο ΔΡ)6 1: οἱ 58- 
π6 Ρογοσυῖηδπν ππάπιιι Γ060- 
Ἰεηΐ, φιαδὸ οὐ Οὔ ν1 118, 4τα1 ΡΔΙ 
οὐαὶ, δεχίοσηδ "0706, Θ486 

ΠπῸΠ ρέϊὰ, ϑμζώααν ἰοςα- 
Ρἰείανηῖ, [ἰἄθπι νοίΐι5. ΠΡῈΓ 
ΡυΪοχο ἴσο 181} Ὁ. οὐτις 
ἀἰβϑοηῖι, ΩἾ81 40 Διεσπλες 
κωχφένη ΠΟ 1}. ΟΕΡΙ 6. 80] ἢ, 
861 ἴῃ ἴρ80 4ποᾳιιθ. Οοιμϊοῖ 
νοῦϑιι Οἰαγ 15. ἢ.6}18. οπἱεηάαίς 
πα αἰΐϊαιιθ. πο) ΡΥ οδέ 
᾿πΟ 61] -«ἃ δὰπλ βου θοπαάὶ 
γαϊοθ. ΦΟΠΒΓἈΒΙΠεπ δι: 
δοάθην θη ΠῚ οΥὐσὸ ἃ δελὸο- 
ἐδιϑές υνουϑίναϊα παρο τὸ πλέ- 

αὐ τι ἀπ π- 
ἀϊα ραίθην, 4αἰπ (οή ον, 
σπλεκοῦν γὼρ, οἱ σπλέκωμα, 
4αυ αι ΘΧΡΙοαΙ τὸν ἧ- 
χον τῆς συνσυσίας, δα]πίογο 
ἢ 8 νιἀοίαν «{ λη- 

πεῖν, λακεῖν, ληκᾶσϑαι, αἰι0- 

γιὰ οαθου 11 τὸ 11Π1| τιδι8 
ἀρὰ Οοιηΐσου. δ «υοά 
Μεργελίως εἰἰαιὰ βιισοογαΐ δξ 
Σπλεκοῦν, ΟἹ δοΐμν 806- 

οεάϊ Νν, 9οὅ. εἰ Κατασπλεκῶς- 
σα 4πὸ ῬΡῬυΟθΑθΙ 5. εβὲ 
ΡΓΟ Διεσπεκλωκκιένη 12 6}11|8 γ6- 

οὐ η6 ἢ 

κεσϑαι, 

ΡοΟΠΙ, 4τοὰὐ ρὲῦ 
ἸΓΟΥᾶΤι ἰοοῖ, εσπλεκω- ΠΠΠργσ απ [ἰἰφεῖ, Δωασπλ 

μένη. [ἴἴαρς Πιπιδηῖ 4 
“ἰριοίορλαμὲδ πλεκοῦν ἴῃ Τγ- 
δἰδίν, νὶ 152, ἈΌῚ ᾧτιϑ πη 6181} 
75. 2 οξεμια δὴ χορ αν 
8} προσίοι διροδιιογη, 
ν»εέ σπλεποῦν, ϑογρίιᾳ8. ἰᾶν 

τὰ ἰἰρεὲεν οαἀὐμμομλθιιβ οοη- 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 4ος 

“πληνισκένη, κατκδιεσπεκλω μένῃ, πρὸς συνουσίαν ὠχρήτῳ γινοκυένῃ 

δυαϊ: αι Ργ θαι πες Οο- 
τηΐϊτο ποδίτο ποσαπάπ ἢ) 60]1- 
80. πὶ διεεσπλεκωμοένη. [Ι͂ἢ τὸ- 
ΠΠ χα 15. πια πὰ 5101 ρυδοδίαπε 

οροῦὰπὶ ϑοδοίαϑἐθ5. οἱ διωδ- 
ας: τοῦτο σημαῖνον σαί, 

δι τούτου σημαινομοένου, δμέοίον, 
δι. διαοίως, ατἰἀη δι ἰτος 
ΤΠ νγ9. 11} ἰπἰογοβί. Ρὰμ- 
λὸ τηδήογομι πάθ6ῖ απ Πομ]1ὰ-- 

ἴοη, μχὺ δο)οη ἰὸς 
οἹαιιά αν, νου ἵσατο" 1 

εὐ. νεὲὶ δχρ!ϊοδηάα οχ βι1-- 
τᾶ θη], ὧζ: φιρεθτι5 βεγητο- 
χιὶς τπρογοομη αι, γοοίογι μην 

ψίθ νοσαῥιεογιεην τι8.18. δία- 
ῥαᾳί, ἐπμιεγῳιϊοδοεῦαέ, πιο 
“α«ἀὐὸ αὖ -Πομεϑδίϊα αι ἐτεδ 
αερνθ αὐπιίούαξιγ; νοὶ 71:- 
ναπάπ) δά ποσαίϊοπδ, 
οὐχ ἵστατο, απο ΡΙ ΘΠ ΟΡ ΟΙΩ 
δοιϑ αι δΊση  ὥσασϑαε ΘΗΤ 
αἀϊοιηία", απλ6 ἢ ἸΠΟΓῸΒ 
Δοιοσαἢ, οἱ σομηπηὶ ο0η- 
βαοί της βίαί απ ατι481 ρὰ- 
ῬΙοατη. ἀοούρθγι, ΥΚΘΡῈΠΙ 
1πίογοθαι ιϑμζάαθ ἰᾶπὶ 6αϊ- 
ἴπ5, απα Ποβίευ 1116 οδ- 
ΤΊ οδιι8, ΡΥ Δοβδίαο Β1115 41] - 
οι ἰοοὶδ ἐνέσαται" ἀποά 
αὶ [,αιῖπὸ νϑυτουηΐ, φιεαη-- 
οἷο ἀρορίο αἰϊψιαί οἰοψιὲ ρεέ-- 
εἷοῦ νοΐαΐ, ϑοιυϊοηίίαιη, απ 81 

ἦρδὰ 165. βροπίθ δι) οι αΐ, 
γᾶ 515 5πη: δύβοοι 1, 4 8Ππ|ὶ 
στα ἰσσα 0 Πῖ9 ΟΥ̓ δθοδο: Π81}, 

51 ᾿ποο 88ηι} δὲὉ 1}1πᾶ ἐνέ- 
ξαταις πὸη νἰάθο, 4πὶ ρο8- 
511 416 Ὶ ΟΔΡῚ, δἴᾳιιθ χεργὲπ 
πιΐέτιγ, οοὐήρρέμ, πὸ 601-- 
ὁραειν. Εὐϑυῤῥήμων ΨΟΥΟ 50-- 
ἴοῖ Δ}16 ᾳυἰάοιῃ. δαρθὶ]ατὶ οἵ 

4 γορα Ἰοηιν δηΐμιοβϑο, 

οὐ 41 ταμι Ἰρϑὰ πὴ δ] }ὺ ἔὰ- 
οσαίδιῃ οὐἰογο ΡΟΝΤΓΟΡ οἱ εἰ- 
ΠΘ Δ 510 115 ΘΠ ΠΟ 5. σι ἂπ 
᾽115 Τιδοούαι ἸΠΟΠΟΥ ἢ ἀφε- 

λής καὶ σύντομος εὐϑυρηροσῦ- 
νή οοπίγαντήθν. παῦε! ἀμριά 

δεχί. Πμιρὲρ. ᾧ, 

22. τὴν τερϑρεέίων τὴν ῥητορι- 

κήν" εἱ ϑδορήο ἐς αταϊ!α εἰν 
ΟΠ ἢ 6 τιϑιι5 εὐϑυρη μόνως γράς 
ει, ἴοδὶθ Οἰεμν. “εν. τιώτας 
Υ. ρ. γιῦ, ν. 4. πιαίν!, 4 θπ 
οαπηᾷαθ 111, ἀτιαπὶ ἀθδιβ παῖ, 
Γὰρον, ποθ ἑόονοπι ἰὐτι5 
1586. Βίπρεμμη, δὲ μἱαηθ μο5 

᾿Αντεῤῥ. [- 

πὐΐποαν ἀπ! ! ἐγ ιπι. δια εὖς 

ϑυῤρήμονες Ῥγδοίογοα, γΟΒΕΣ- 
οἴνυνο μυϊζοβίαϊο, 41 1 611 

πλρϑῖὴ., ατηθαῖιθ οαδίαδ ὅτπ 

γ65 οἴϊδεμαῖ, ΠΏ γᾶν 
ἀϊοη δ ΠινΟ] τ ΟΥ]5 Οὐνοϊ δι, 
νοι. ἱπργοθΊΟν 15. ὙΟΡΌΙΒ 
ρΡαναηηι6. νεγθοιιηά δ ρῥτος 
ἔοσγθ ποι τοΐασίαπι; αἱ Ογ- 
πἰοὶ βεμηροῦ; βᾶθρθ δίοιοὶ- 
7Τροθοπεια Οἱοογοῖι μρρ. δά 
δι}. ΧΙ, τ. “0. φιέδιιε 
νεγδιοτοῖἑα οὲ εἰδὲ φιίῤιιδίαηε 
νεγθϊε εὐϑυῤῥημονέσερος νικίος 

δον, ἐωγρέίμο ρογβοπαθ 6715 
ἐπ φμαπν ἤῥεγίμα ἐπνεδες 
γυ12,, πος τἱπναϊοαέέ. Οσεπι. 

ἄϊος. ϑίγσουι. 1}. Ὁ Ὁ5. 403. 
Οταίοβ ἐν ἄ λϑις εὐϑυρη μόνως 
γράφει, τῆς εἰς τὰ. ἀφροδίσια 

ἀκατασχέτου ὁρμῆς κατάπλας- 

σμα εἶναι λιμόν" εἰ δὲ μὴ, βού- 

χον. Ἐμδ οδὶ οαιδα, ἀπὰπ)- 
ΟΌΤΘΠΙ 8 Ῥολποο Ἰαπραπίυν 
αἰσιχοῤῥημιοσύνη καὶ εὐθυῤῥημο- 
σύν ἴ|, τῦ. ποθ 18Π| 
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" 

καὶ πεπαλαιω μέ πν καὶ ὑπὸ πολλῶν ἐν συνουσία τετριμμένη, τὸ 

δὲ σπεκλοῦν ἐπὶ τοῦ συνουσιάφειν τάττουσιν, 

νως τοῦτο οὐ αθνα αλλ᾽ 

φιοίουντὲς " 

ιοδϑή Ὑπὸ μυρίων ἐτῶν.] 
"ἢ " 

σκώπτων αὐτὴν ὡς γραυν. 

ν. ᾿οϑ8ὅ Διωσπεκλωμένῃ, 
γεγαμηκμένη, ὦ. .8 γεγαμε- 
μένη. ει)... ἴὰ ἀδίνυηι ἰνμα, 

οἰ Πο8 οὐ Θη πηϊ; ποῦ νο- 

ἴδυοβ (αϊοψι αι) ΨΆΡ]α580. ΟΧ 
5010} 1185. δ8η|16}15. δαραγοί. 
Ψψοέ ΟΥ̓ ΠΟ: γοοοη- 
ἔϊογο5., τε σάσιιθ, 1ΟΓ( 18, 
8η 4αϊηΐι8, [ογοὶ δάθαμπιοη- 
ἀπ, ἀΠΡΙΓΑΡῚ ΡΌ586 σοηδιι6-: 
γα: δὰ ΡΥΓΟρΡΙΟΣ πὶ ποὰ- 
ἐγ Οοὐϊσο , ϑιβϑουθιίαν, 1η 
ΦΙΙογΟ νούαίνὶ 5ΊΡΠ.π 1η- 
ἐευργοίαϊτομὶ. οδί δα]θοίπῃι; 
απο ἀθον}τι8 αὐ ογάπι [115 
ψονθ8. Θχρίοαξισ: Οὐκ ὧν 
διαλεχϑείην διεσπεπλωκμιένη "ἢ 
ἌΧ: - , 3 ᾽ 
ὑπὸ τῆς συνουσίοις γ(ῥωνισμεένη- 

Ἔχει δὲ τὴν παραγωγὴν ἀπὸ 

τοῦ πλέκω, καὶ απὸ τοῦ πλέ- 

γμα" (νε} Ἰεσονά αὶ, οδϑὲ σλέ- 
κωμα, 6] Ποὺ αἰίουὶ νορᾶ- 
Ῥι}ὸ βιαβρηθοίοη πη) καὶ καὶ- 

ι ΄ " ΣᾺ , 
τὸ μετάϑεσιν πέκλωμα. δΔύ- 
νατος δὲ καὶ κλητικὴ εἶναι τὸ 

ἐσπεκλω μένη, καὶ δοτικὴ οὕτως, 
“ ᾿ 2 ᾿ 3 
ὦ διεσπεκλωμιένη, οὐκ ὧν δια» 

Ὶ 
λεχϑειήν σοι" καὶ, οὐκ ὧν δια- 
λεχϑείην σοὶ τῇ διεσπεκλωμιένη, 
καὶ τὼ ἑξῆς. Νιθηγα α48ὶ 
νοοδινπ Πα πχογμῖ, 11}15 
ΟΥ̓αΙΙο νἱάδρθαϊίαιν δὰ δηΐοι- 
14 αἰγῖσο πάα, 486 4υι, 
ἀϊχίθβοι, ὁ δ᾽ ἐπιτρέψων ἔςε 
τίς; εἰαϊἑμι }ανομὶδ ϑίοχηδ-- 

ὅμορον πολλοῖς 

ουχ ὡς προηγουμέ- 

συμ βολεποῖς ὀνομώτο- 

καὶ μάλισας ἐξ᾽ ὧν τὸ εὐθϑυῤῥημονεῖν, ἵτατο. 

᾿ δ᾽» 3 δ “ “ "Ὁ - 
Δέον εἰπεῖν ἀνόρων, ἕτων εἶπε, 

οἴοβα γοϑροπάοῖ, ἑσηέμην αὖ-- 
654, πὲ σον οφοία θην τρέξαν 
ἐδοιεν τοίξη,, πὸ πῃ 867 η10-- 

1,68. φιρδείφηη, ἐοέζγα, σον μία} 8 
ἐξόθρωξ, ὁ νεΐύμεέα τϑμέσο ςοΠ-- 
2θεια,. Ηάρο. ἀιδπίαι. 8|118, 
ἰιαὰ 5010, Π}1}}1 σεῦ ΠῸη 
Η]δοεπὶ, πὶ 21 ραΐομπι 1)1}}- 
ἴο. [εδίν!8β δἱ κωμρκώτερον 
ΟΥ̓ Ομ 6 πὶ δα] βοθ 8, μος 
δια. οὐμπο δ (}ιγ6- 
μ π ΟΟΏΟΥ , 815 οἱ 6- 
ἢ] 8118}} ΡΡᾶδ οομίοεῖτι πη 

- ΟὈδοια ππὶ οδὲ, “1 8.Πο- 
Ἰ1αβίδο δὲ εὐϑθυῤῥημεονεῖν. 81- 
ΉΤΟ ΡῈ δέω. ἴῃ Εὐϑυῤ- 
ῥήμων (ἀπο 1η Ζέεεγολίο Ρον- 
Ῥογάιη. 80. ΔΥΡΙΤΟΥ, Εὐ-᾿ 
ϑυῤῥημοος, ἐτυμολόγος.) ἰ4]15 
νψοϑίιβιὶ βουρίου 5. Ἰθοι8. υΓ0- 
γῊἸαγ: ὅτε λέγει ᾿Αριφοφάνης 
τὸ δεῖνα, τὸ ῥηθησόμενον ἀηδὲς 
ἐκφεύγειν εὐϑέως λέγει, ἵνα μὴ 
εὐϑυῤῥηκιονήσῃ" αΌἹ Ρυϊππαιῃ, 
αὐοὰ 748) δηΐθ οοπ]θοΐδηο 
ΡῬουνεϑί σαν 8}, ἐκ(εύγεε 
εὐθέως λέγειν, ῬοΓϑρίοιμιο 5011- 
Ρίμτη οδὲ τη Ὁ. 1,8. ἀοϊπάς, 
81 4118 Οὐηιοπην «ἀοαῖ ἴῃ 
ΑΟμαγη. ν. 1148. ΠΟ 81|- 
Ὀ]Π5 ΟἀμπὈ] 011, Ἃπ|π. 6Χ 
δΔυϊ 1858 δα οἷα ἰΙοομτη 
800}}15, αδὸ 1ἱπίογοιϊάθ-, 
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Οὐκ ὧν διαλεχ,ϑείην διεσπεκλωμένῃ 
ΡΨ Ν Ἷ 5.7 Ὁ Α ! 

Υπο μυρίων ἔτων γε καὶ τρισχιλίων, 
᾽ ) ΕἸ Ἁ ᾿. 5 ᾽ 

Χρ. Ὅμως δ΄, ἐπειδὴ καὶ τὸν οἶνον ἠξίους 

(οί θυ τ 

«ἱ ὑπὸ μυρίων δείβου ἱπ 
Ῥέϊιπι, ΡΥ ΔΟΙΈΥΙ Ο. 1. λίαν 

πολλῶν πολιτῶν, }}0). χρόνων 

ἢ πολιτῶν" Ὁ χρόνος ῥΓῸ 
ΠΟΤῈ ΒΟ. 1ΟΥ 5 ΟΥδθοῖδὸ διηΐ 

“ἰπὶν αὐιοπιδε  ϑοεί πὶ 11} ..16.- 

δγολίο, Ἔτη. χρόνοι" οἱ 270-- 

δολορ. περὶ Σχεϑ. ΕΑ 
᾿Ἐνιαύσιον, τὸ 

αὐαδρίοιαξ 4υ] 46 πη, 

ἐτῶν 

γος, ὃ χρόνος. 

χρονικῖον. «πιά νυσοιῃ 
1 ον. “7]αρίδίο ἴθ Πρυτα- 

γεῖον Ῥοδιῖ, ὉΡῚ “ἤμιπιοι ἐμ 5 
εἰ Δηγηποίοβτεδ ἀοράογαμΐ ἐ- 
γνιαυτός νιάς 0. Π7οπγδίμην 
ὁ (αν, θὲ αμ. 6]. Μ. 
ΕΕ 1. Ον. Πολετῶν δαίθαι ροῦ- 
ἐϊηοὶ δὰ ἐτῶν, 81 αδφαιισαίῃγ 

Δ ἔτης, ἔταε, απὸ ναΐεγεβ 
ἀρὰ “ἤογιογέην ἰηΐονῦ 8]: 
αποηπο πολέτας δχροπαηΐ: 
ὙΠ] εχοῖ: τας ν., εἴ 

συμπολῖται. Ὦ ἕτα, πολῖτα. 
αιιὰθ ράτ0. ἀοίουιϑ8. ᾿ς 60 
βουιρία οἰϊοπάθϑ, ἤδοο μ1- 
ΤῸ διιοοῖ μη 118, τι Ργο- 
ἀιάιι Μὰ" σι ά1ι155. ῳρ. 44 

ῥογίὶ Μ150611, σι. τη ϑιωζα. 
Ῥ. .2 83... ΟἿἷἹ ὡδολιοοῖι., ποὴ 
5608 836. ποδί 85 Ογδμηδί1- 
οἶδ, ἐτῶν τεάήδοπάέππει ροίἐτι5 
νἹάδοίαν ρον «Μαηυζέλαγ 65, απὶῖ- 
605, ἢ. 6. απιαίογεβ : πιρ]ῖὸ- 
γοΩι ΘὨΪΠπιὶ 86 5111) ΟΧΙΓΘ, 51 
ψοχῖδϑ., γηιίζον ὦ εἰδοίθα {67-- 

ι6. πυλέα (ὃ, 6. ἐπ)έτιεδ.) ἂ- 
πιαέογιόι8. δεὀαρίέαία. Οὐοπ- 
πιθαῖαμλ ἀγραϊαα: 81}}}10-- 

»-" 

Ξυνέταε, 

τοῖς 

πη Δ πδουοημήπη απ δὶ ϊ- 
πιὸ δοϊο!ταβίαθ νοΐουὶθ ἐχα 
Ρ ϊοαί ὁπ]. δοχοοηία δι 

6] αϑοαι ἐπ «Ἰγιοορηαπο εἴ 

“ ἰαμίο, δϊόῦαπι Ομ πὶβ [6 - 
ΡῸΓ ἰὼ δὸ οοηβιβὶῖ, αποά 
ῬΙδεοορίαηη οχ 78π| δι {1{18 

ΔΠΙΠῸ τςοκιίαϊ! πη  ΠΙ, ἅΠΠ0 
Ἰοηδθ, 418 αποά“ οχρο- 
οἰαθαίιγ, δβδιίΐθοῖο νοράρμ]ο, 
γιά τοι] 6 {πίε 1. 

τη, [Ιδοὸὺ βἰηΐ Δοργοιμηῖα: 
πιπὸ Π1}8}} ἁἰππιὰ δἀποίαϊιη,, 
48, τὸ δεῖνα, τουτέσε, τὲ 
αἰδοῖον κατ εὐ(ηκμισμόν. ἰ)}6. 
πίαμε 404 χρη τάπάδο νὸ- 
οἱ εὐϑυῤῥή μων ἀάάλίιι αὖ ἴῃ - 
ἰϊὸ εὐϑυλόγος, ΡΥΟΥΒῺΒ Οανῖπ 
διέ Ο.ὄ 1,8- Ρονγὸ νὰν μ8ι1- 
1ὸ Ἰαχίονυθιη ροβαϊῃ ἴῃ ὙΣΤΩΣ 
ῥημονεῖν ϑεχέ. Μπερέγ. Ρ. ὅ00. 
αι} τοὺς μεταλήψει, τῶν λέ- 

ξεων ΠΟ] τὐποὶ ἧτσοι ὑπὲρ 

τοῦ μή εὐϑυρημονεοῖν, προσπο- 

πὴν φέροντος τοῦ εὐϑέος ῥή- 
ματος» ἤἦ ὑπὲρ τοῦ τί σχῷη- 

νέζειν. ποἰϊαπάπιη δὶ, αποά 
ΤΑΣ 5. ΟὨνμμι, εὐϑὺ ῥῆμα, 
ῬΓΟΡΥΙαΠ) νοραθι] απ εἰ δἰ τ 
ΘΟΡ δ, ΠΏ]Π]Δαπ6 ἤσιγα 11- 
ἀσίαμπι, απο, 58 αυϊά οἵ- 
ἔδμβιοηβδ ρᾶγίαῖ, ἰχϑμηβίαῖο 
ψογθοσπάδ τη οίοΥ. 
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Ε] Ἁ [ἃ 

Πίνειν, συνεκπτοτέ ἐς! σοὶ καὶ τήν τρύγα. 
ΕῚ 9 Ἂ Ὁ ᾿ ᾿ 4 

Αλλ᾽ ἔτι κομιδὴ τρὺξ παλαιὰ καὶ σαπρα." 
Ι] .“ο ’ Ὁ 7 Ἀν  Ὗ 

Ουκοὺν τρυγοίσος ταυτὰ παντ ἰάσεται. 
2 Β᾽ ὩΨ γνῶ ἃ Ὁ Ὁ ᾿ ͵, 

Ἀλλ᾽ εἰσι εἴσω τῷ ϑεὼ γῶρ βούλομαι 

τοδϑθ Καὲ τὴν τρύγα.] 3) ἸΠολλάκις καὶ τὸν νέον οἶνον τρύγα 
Ε , “- » εἾ ΕῚ 3 ε ὲ Α ε ΄ 

ἐκαλουν" νῦν δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ΄, ὡς ἡμεῖς, τὴν ὑποςαϑ μην. 

ν. 1086 Συνεκποτέ ἐξ] ᾿Αν- 
εἰ τοῦ συνεκποτέον. Ὁ. 9)Ὸ. 
Αἱ 1,0. τὴ ἰρϑο νῦγϑδῃ “42 .:- 
σίορἠαπῆς οβίον 1, συνεκπος- 

τέον ἐς] ἄξιον ἐσὶ ἐκπεεῖν" ααοά 
ἰδιμοῖδε ΘΓ ποι} }} δ - 
ΨΕΓΒΘΙΠ, Π181 ΡΓῸ ἐσὲ 5158] 
γΘΙασὰ58. ἔτη, τὶ ἰάμ! θη ΠῸΠ 
«“ροδιοέίμιδ βοϊθ. ργδρίεσχί 
σ. ΧΥῚΙ, 6 ι. βοᾷ εἴ Β4ἀ, 

Βὰ8. γαέ. ἤαντ. αὐὰθ Ρ16- 
Τα πὸ σοποογίαμὶ, οἵ τ». 
Ἠοορίδο Ἰδοἰτοηῖ, παι [Ὸγ- 
μὰ Ἰοφιτοπαϊ Αἰπὰ σΟΠ) Π16Π- 
ἀαὶ, ρμυδοίον" σγϑίᾳια5 ΕΔ 4, 
Ῥδϊυοοπαηΐ δινζα. τη. ν΄, οἵ 
μοίαξ. δὰ [Π. Αἱ γΡ. 59. τ. 
30. καὶ παρὰ τῷ Κωμιπκῷ, συν- 

εκποτέα ἐςί σοι καὶ τὴν τρύ- 
γα 1. Ἵ. Ῥ. γδδι νι. 80: καὶ, 
συνεκποτέ ὃς ἀδνα καὶ τὴν τρύ- 

γα ἘΡῚ αὐοὰ ρεμηι ρτο- 
Τοσὶ δορλοςίς. οεὶ, ΡΓοχῖ- 

ΤΏ}. οὐ γυναικῶν ἡσσητέα, 

Οοπιοὶ ποϑινὶ 1 γο1ϑιν. ν. 4δι1. 
δοοθάϊέ δολολ αἱ Αοδβαγη. ν. 
ὅρ5. Πὲς Ἰρδὶ5. νϑυθὶ5 Αἰ ϊοο- 
σου πὶ σοηβιοίπα 6 πὶ ὉΓῸ- 
απ: σἱά, ἥἤρηνυ. ϑδιερπαπὲ 
Αηΐμι. δα θυ. (6 1214]. Ρ. 
40. Τὴν τρύγα) τὴν ὕλην. Ὁ, 

1). τὴν τοῦ οἵου ὕλην. Ο. 

18. Οὐδα νεΐῃ5 ᾿ὺπμδΥΓ ΑΤΟΥ͂ 
ἂς ἀμρ]οῖ τιδὰι τῆς τρυγὸς πο- 
ἰαὶ οἱ Ἰπδίιηι οἱ ἔαθοοβ 51- 
δ Π ΘΔ Ὠ]Π15,, ἃ ΟΟἴοΓΙ5. ἡ 6 η} 
Οὐδ 1615 ΟὈΒΟΡ ΔΠΪΠΥ: 
ρογολ. τὶ Τρύγα οἱ -Τρύξ' 
ϑολοὶ. Τἄροον. δὰ Ἐπὰ. ΝῊ, 
70. με. ἴη Τρυγὸς γλυκείας, 
4ιοὰ αὖ .Ζ»γοέοράσαπε ιυῖτα-- 
ἴα ἴῃ Ραὸ. ν. 575. τρύγα 
γὲρ καὶ τὸν νέον οἶνον ἐκέλουν 

καὶ τὴν ὑποτάϑμην. Τ'ἀεοα8 
αὐΐεπ Αἰἰοο τηογθ τρύγα 
ἀἰοὶ, ψο] ὑποςϑι μην, απ 

. . - 

ε85886,. 4πὶ μηπ8 τοοίς ἐλὺν 
δάρε!!οπὶ, πιοποὶ ὥλσγηΐολι. 
Ρ-. 12. (αἰ {ἀιποη νΟΓΕΟΙ;, τι 
δάμη αἱ 4« ἡ μονα ἤαςδένο, 
απ Ργϑοοορίμηι 68. ἐ6- 
βογίδογοῖ, διὐάϊαπι ὑπόφσασιν " 
ῬΑΣῚ τὸ ἀδηιπθίαν ΨὙΑΤΊῸ8, 
εἰ δαἀποίδίασι ἃὉ Ζἤρεγολῖο 
νοσαθαπη),, ὝὙποβορβόριον, ἥ 
τρύξ. Τῆοξοπορεί. περὶ Σχεδ. 
Ρ. 92. Τρὺξ, τὸ ὑλῶδες τοῦ 

οἴνου, ἥτις καὶ ὑποςάϑρμη λέ- 
γεται, καὶ τρυγίας. ϑοαᾳποηῖθ 
νογϑι Ο. 1,8. Κομοιδὴ} λέαν. 
Σαπρά] σεσώπρω μένη. 

τ. το88 Οὐκοῦν) Τὸ λοιπόν. 
Τρύγοιπος) τὸ σαπκελισήριον. σ. 

Ὠ᾽ Ὁ. τρύγιπος σακελιξηριον, 

ν 
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ΓΙῸ 

᾿ ους 

ἔχω. 1099 

Ἐγὼ δέ γ᾽ αὐτῶ καὶ φράσαι, τὶ βούλομαι. 

Ἐγω δέ γ᾽ οὐκ εἴσειμι. Χρ. Θαάῤῥει, μὴ φοβοῦ" 

- ᾿ ν 
τοϑὃ Οὐκοῦν τρύγοίπος.) ἋὋὉ ὑλιξὴρ ὃ σώκκινος. πρὸς ἃ οὺν 

" ες. ᾿ Εν. ς ’ 

διπεν Ο νεανίσκος. ΟἸΉΡΤΗσΕΥ 0 γέρωνς 

Ο. 18. «εἰ αα ογαπὶ 11 Υὶ 
ΒΟ τ Π δ] αϑιη ἜΧΕΙ 
Τούγιπος " τρὺξ τρυγὸς ἡ τοῦ 

τρύγοιπος δὲ δ λέγοιτ᾽ 

δὲ οὗ τὴν ὕλην τοῦ 

οἶνον σακελέζομεεν. ἰ)ὲ νοῦὰ- 

Ῥυ 5. νδοριδο νου σθη 18. σα- 
κελίζειν, σακλέζειν, οἱ σωκελι- 

σήριον οοηδιῖὶς (ἀν, 72ὲε (ἰαλο. 
ΜΙ 

ΟΙο8815. Μ853. δὲ Ρὶαι. .2γ.ὲ|-- 
δίορἠπαπὲς Ῥγοροπῖ; οὐκοῦν 
τρύγοπος τὸ σακελισήριον. [ἢ- 
τον ρυ δἰδηγοη πα) δολοίἑασϑίαξ 
ϑδιοϊαίας ᾿αοῖ, δὐ]αϊϊδαιο (ο- 
ποῖ ὈΪΏΙ5 ΨΘΥΒΊθτι8. ΤΠΒΘΈΡΟΙ 
δήαάιατ: προπαροξυτόνως " καὶ 
τρυγοιπὼ ῥῆμα δά 4δ6 δΙ 
1: πιοίοβεεπν οχίραβ ἴἢ Τρυ- 
γῇ Ῥ. 771. ἴοι! Ἰοῦσα τ 6586 
Ομ αδιιν ἀορεοποπᾶοα: γὸ- 
ΒΟΥ 6 ἰδνει Ργοοῖνο, 81, 
4ὰ6 ᾿ἰρυᾶν οα]ρὰ ἰεΠΊΟΥΟ 
δ} ΤΩ] ΧΙ ἃ, ΘΟΒΔΓΑΝΟΥΒ ἰπῖπο 
1. πηούτμ: Τρύγη νΝν τρυ- 

χω" καὶ ῥῆμα τρυγῶ" ὅϑεν... 
τρυγῷεν. Γρύγοιπος, ὁ ὑλισὴρ, 

παροὶ τὸ ἡπούσϑος τὴν τρύγα" 
καὶ ῥῆμα τρυγοιπῶὼ. Οτιαη- 
4πᾶπ ΑἸἸΟΪ τρύγοιπον 5101 
νἱπάϊοεηΐ, πἰπη15 ἐδηοπ [ὰ- 
δι ἀ1ο89. Ζἀηγτέοδωβ Ῥ. 54. 

᾿ ; 

᾿ «, 

οἶνου ὑλῃ" 
Ἅ ᾿ 
ἂν πκυρίωςς 

ὑλιςῆρα γοραάϊαῖ, 4αἱ οῖ- 
ἐμοὶ αἀὐτάοπι ΠΟ ἀβρ] ει 
Χ, γῆ. ὕλάζειν ὑογίο, εἴ πὰ 
τὐ6 ΘΟΙ ρΟ τ), 71 πὶ δ 6- 
ἰουῖθτι5 ποία : καϑυλόσαε οἶνον, 
Αλοη ΧΟ . 4ὸ...1}).1ΠῈ]ς 
οἶνος διυλισμένος ἐκ Τύρον 1..- 
ἰογ αὐ] 1085. ΠΕΙΘΟΙ͂ 8 
»αϊας, τὰ Ναὶ. ΟΙ  νβοβι. Ρ. 
112. ὕγανο Ἰοϑλίυν ἐλυςὴρ, 
4αδὶ Ὁ ἐλύς, ἀρὰ 12εέ2. 
Ομ}. ΧΗ]. ν. 4:ι. 

ν. τοῦ πὺσ 3) εἰσὼ) Ἐϊσελ- 

3ε ἐντός. Τῷ 3:6] τῷ Πλού- 

τῳ. ᾿Αναϑεῖνα!] ἀναϑῆσαι. Τού»- 

ἣ οὕς ἔχω) τούτους 
κρατῶ. ᾿ βώμῃ τῷ ϑεῷ. 

οὕςτινας 

Οὐκ 

37 Πολλάκις) Ε4α, ρυῖδοδο: 
Καὶ τρύγασε. πολλάκις οἷο: 
᾿πα τ} 5. }} θα πὶ ΒΡ ΟΡῚ Αἰ1ώ-- 
δέογιι6. ἰἄδν ἃ πᾶ ϑδιμζω, 1α 
Συνεκποτέ ἐς σοι τὴν τρύγα 
ὩΟΡ18. ἀθάϊ: παλαιοὶ δὲ τρύγα 
καὶ τὸν νέον οἶνον ἐκάλουν νῦν 

δὲ τὴν ὑποταϑιιην" ᾿ΈΒ010 ἅ10 
7υγα ; διᾳιυϊάθηι ΕάΊΠ1ο ργι- 
πιᾶ ΠΟΙ δρο8 80 ϑολοίϊαξέε, 
πολλακις δὲ τρύγα οι0. πθὸ 
ἀϊδβοηι Ὁ. 1,ιΒ. τὼ 4πὸ ἰά- 
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4 ΄ 

Οὐ γῶθ βιώσεται. Νε, 

ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

Πάνυ καλως τοίνυν λέ- 
γεις" 

Ὶ " . ͵ λ 

τοῦ Οὐ γὰρ ῥβιάσεται.) ὋὋ ποιοῦσιν 28 οἱ ἄνδρες, τοῦτο 
Ω -»- ᾿ 5 ᾿ , ᾿ -" 

ἐπὶ τῆς γραῦς ᾧῴησι, Οὐ γὼρ βιάσεταίέ σε ἡ γραῦς. 

εἰσειμι οὐκ εἰσελκ εὐσομμαι. Θώῤ- 
δε.) ἔχε ϑάῤῥος. ον γὰρ βεί- 
σεται] σε ὃ γέρς, ὥςε μῆ εἰσελ- 

ϑεῖν. (Ο. 1,8... ορίανιων 1118 

ἰη!ορρυθίαιο ροῦν δα ΟΧ Ὁ 

πιαπαν, «πο ἴῈ. πος ᾿1- 

ῬΤῸ ρ6. Ἔυγογο ΜΟΥ 515 Οὐ εν 

ἡινθηῖϊ 510 ἸΡιΠπ8, Ρδὺ8 

ΒΟ] η 185. νοίἰαο: δπιδοιι- 

1αία ρμοπίμμοάμια. 0 [ἀθ6 
ϑομό,. απο 1π[δοίηλ 
γοιηδιιςιῖ. Νίοίππ5. διιΐσην ἧτο 

εἰσελεύσοκιοιι, αι φοραὶ δ - 
ΒΟΡΙρ μι δὲ τὲ. )᾽ Ὁ, Ο. τῷ 
εἰσειμ } εἰσέρχοκαε" 4Ἰ1}ὲ1 τιὰ- 
515 του Ὁ ν μι ται ἐδιη-- 

ῬΟΣῚ5. ΑἸποδην. 1η! ἢοο, ρτδ6-- 

δϑῆῖα χγοάαϊαογδί. 

Τ]6 1 ΔΥΠΟΌΪ οαραΐ 1ἴα 50Υ1- 
Ῥτ ΦΕΒΕΕΙΝ Συνεκπομπεύειν 
ἐσὶ καὶ τὴν τρύγα σοι συνεκπο- 
τὸ σι σοι ὁχ 4πηθι5. ργοϊο- 
οἴο π1}}}} οδὶ ΡΥῖι5, ἀμ δη, 
τιῦ δ. ΒΡΊΘΟΥ 5 4ιιλοιΐϑμ 1η- 

ἐου 580: συνεκπομπεύειν ΟΟΥΤΘ 

ΟΥ̓ ἰπονόγαα δοριγαΐο 
Υυδροηίίοῖ; οὁχοιοριαθθ ΤῸ γ- 
ἰθὸ; «ποά πιο νέῦρὸ οοη- 
για ο δἀοοία. ονᾶΐ οχ- 
Ερμα: τὸ [ποῖα δβὶ, 
πὶ 1πλ τι βοηο π 15. ἀυ οι 

1 ΑἸ] πάη! ] πὶ {πγραγοίανυ. 
(Οδιου αν ϑεζάίαα, ἰδ πᾶ} 
81. Ῥγονογθίηι δχροπογοῖν 
αὐ ιϑιῖς, ἐπὶ τοῦ αρξαρκένον 

« ͵΄ ν 3 ͵ 
τινος πραγῴατος, εἶτα ολιγωρῆ- 

σαντος ἡποὰ. Ὁ “ροοοίφ᾽ 
βοίΐῃτα δδὶ ὀχοουρίθμι; μάὰ- 
10 αὐάοη Οὐβοιτίιδ: απο 
απίθι δα 15), σαν ργόνογ- 
Ρι4} ὼς ΟἸσοσο νοϊ1558 
Οἰνοιν αι: απ. ἀἰ]εῖι- 
1ὼ6. ασπαθαηι ἀσογὲριίδο, αἰ 
ἐδεβία! θη ἰχϑηι ἰᾶυσὰ [106- 
γα ἴαῖο. δαρίονανοῖ, πποσομλ 
ΒΟΒΒΟΥΪΒ., ἔπ} πππὺ ἐξέ, υἂ 
πῃ [αθοο8. νος Ξεπ  φεηὰφ 
βου οβ, ρμροδίᾳιαπι γχεοραοπίδ 
Ἰοοιεριοἴαίαβ. «ἰϊοπὶ δι χε! 
ΠΟ Δ} 1118. ̓ πά 1568, ὉΠ - 
ἰα115 Ὁ] ροχοσρίδο ᾿)Πη16- 
ΤΟΥ δι ΡΟΥΙΟΥ 18. ΜΠ [65[8ἃ 
ἐδ. πάρὸ βοῃίοθὰ οχ δὐο- 
Ἰοβοθη 18. ΓΟΒΡρΟΙ80., βαθάο- 
απο. βίαια. ΟΠ ἀϊοίο : 
πόφαο ἴδιποα ἀπ Ὀλρ! 4816 
ἄδν πἰο. ἰαΐογο ποϑδᾶνοτο,ρ 
«παρὰ ὁπμλ 1Ὲ. πιοάτπι 1{6}-: 
1151 φαδαῖ, ἀπο Δδεηρέοχις 
Θχροϑιῖ δά αοίράγ. γα, 

28 Οἱ ἄνδρες] Τπ πιᾶγδῖπ8 
Ὁ. Ο. ἀπ} αὐτά, ααάμι: 
τὸ βιάσεται ἐπὶ ἀνδρύς. ἤει 

ϑολοώκοίοβ. δοθδι. δποιίας- 

αἰῦ: 584 βοῦπδο χῃΌγο ἰπᾶὶ τα 



ὙΠ ΧΟΥΤΟΣ “τι 
τ Α- 4 ἘΣ ΝΝΝ ,ὕ « , ἂς 

[κῶνον γῶρ αὐτὴν σπροτεέερον υπεπίττουν χρο- 
γον. 

τορά ὝὙπεπέστουν χρόνον] Οἷον 50 ἡσέλγουν κ ἀντὶ τὸ, 

ν. τοοά Ὕπεπέστουν)] Οοη- 
δρίναὶ ἀν. «πιοίψποῖ ἴπ- 
ΒΡΟΧΙ, 1 ὅηῸ ΒΟΣΙΡ ΟΣ Δ: 
νοσαπὶ δὲ πιαγρίποηὶ Βα, 
Ον»γρὴ. ποῖαϊπ) ν]θοὺ, γρ. 
καὶ, ἐπίττων. ἀοη ΑἸ}ῖον ἰορο- 

γα! Ογμδ, ἰορὶς ᾿ιγπιοῖ. Ρ. 

θ50. ν, 6. Οὐ δὲ, στε κατὸὼ 

συνήϑειαν πίττα λέγουσιν ντὶὲ 

τοῦ, φίλει. ὡς ᾿Αριςοφανης ἐν 

Πλούτῳ, Ἵκανὸν γὰρ αὐτὴν ἐ- 

πίττων, αντὶ τοῦ ἐφίλουν. Ὡ- 
ρος, πὰς ποῦ μἶδὶ [Ὀγ πιὰ 
ΨΟΡΌΙ ἀϊδοεάπηξ ποϑίσι Οοάι- 
ο65: ππιὼ 1Π πἰγοσαθ ρᾶν- 
ἴον : ἐπίστουν) ἐγώμουν" 4π|- 
Βιι8. δι σαί ϑωζξώαδ: 6- 
4πὸ ϑδολοώαϑίεβδ. ποῇ σ]άἀδίαγ 
Ἰάδαι ἱπνθη 586, εὐ 401 πετ- 
σοῦν. ΠΟΙ ὑποπιττοῦν ἴῃ οΧ- 
Ῥ᾽οαομθ ρομπαῖ; αποά 60 

αὐαθίσαα νοὶ βιώξεσϑαι Ρο- 
ἰοβίαϊο Ρουθ ομ 68. 

ὅ9 Ἠσέλγουν] Ραγίομι (δὲν ἐξ: 
εἴἰας ἀδάϊι ἴῃ Πεττοῦν" ΒοΠο- 
Ἰῖπι πὶ ἱπίοσγαιῃ π΄ Ἐπέτστουν. 
ἘΔΙτὰ5 παροεῖ, ἡσέλγαινον, κα- 
τεφίλουν᾽ βογιρίμ8 1,Β. ρᾶγ]-- 
ἴεν δὸ ϑολολαβέεβ., ἡσέλγουν. 
Τάδπὶ γοριδοδθηΐαΐ ἔπιττον 
ἴδπλ ἴῃ ἀΥσα}} [γοσο, (81 
15 41γἱδίορλαι 5 νεύϑιι: 14.-- 

αὰθ Ἰιοοῦ νἱ!]οϑι) πηῆρὶβ 
οοηγθηῖγο ντάθειαν βοαπεδι 15 
Ριι5: Ἔπετον δὲ δὲ ἑνὸς σ« εἴς, 
Βνονὰβ δὰ οἵδχὴ (Οὐ 1.8. 
ποϊαίαν: Πρόύτερυν ἐπέττουν" 
ἤγουν ἡσέλγαινον, κατεφέλουν, 
ἐσυνουσίαςζον" πιττοῦν δὲ κυρίως 
τὸ πίττῃ χρίειν τὰς ναῦς" ωῳ- 

Πλ 1 νἱάθ8 πλατείας, απ 

νοῦ ΠΟ 1νΐϊτ8 οᾶγδδιῃς 

πδαῖθ. Θπΐ η΄ ᾿π16}}σὸ,. «υϊά 
αἰ} {118 δά το δχρ]οαηπ 
ἀατ δαΐογαΐ, ααπαοφαϊάοια 
ΟΠ1116.. ΠΑΨῚΠΊ -σ6η5 ογαΐ 

πισσόχριφον" δὶ ἰάθη δά 
6885. 811 γοίεγθπάμη, «τιᾶθ 
ῬΓΟΡΧΟ ποιμῖηο πλώται σγὰ-- 
Ί551Π115. ΟΠΟΤΊΡΙ8Β νΟΒΘΠαΙ5 
Ἰηβευνθθδοΐ, Ἰὐἀθοσιθ. ἔοΥ-- 
ἰ6 ρῖοα ἄφπβιτ8 ΟΡαάποοΡδη.- 
ἰπγ, ῬΥὸ ἐκίνουν Αἰιδέογες 
ἧπ ἄγο 880 ἐβώουν δάϑεν]-- 
Ρ51ῖ; αποπιοᾶο 14Π| ΟἿ πὶ 
ἀρὰ ϑιωῤαάαην ἴθ Ληκώμιεϑα, 
βινώμεϑα 5101 πιαρὶβ Ῥ] σε 6 
οϑἰοπάογαί, 4π|ᾶπ| κινώμεϑα " 
πεπίαίϊοπθ ππ]]ὰ ΟΡυι8 οϑδί; 
4 ΝΊ κινεῖν 58006 Β81:{π|811|}, 
41 “1Γ»ἐδέορἠιαηοσα, ἰὐϊνευῖῖ, 
ἸΒΠΟΥΑΥΘ ΠῸῚ Ροϊίοδὲ; Ὠδατιδ 
ποῦ Αἰτρβέογεεην Ἰρβαιη ΡΥ86- 
ἴον δὰ Εσπιυ. ν. 8γ. ἀπ66 
δηπὶ σοηβίαΐ, ἰδοο νεγθᾶ 
ποππα μα δῖπ Δ] ἰεγ πὶ ἴῃ 4}- 
ἴρυτιβ ἸΟολΠΔ ΤΩ ΡΥ ΔΎ. 
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’ ὯΝΜ " 

Γρ. Βαδιζ᾽ ἐγὼ δέ σου κατόπιν εἰσέρχομαι. 

Χρ. 

μοφε(ζιίλουν. 

χρίειν" 

ἥἡλιϑον. 

« νι ἢ Ὁ “-" ᾿ 4 

Ὡς εὐτόνως, ὦ Ζεῦ βασιλεὺ, το γεαΐδιον, 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

1095 

ΠῚ »τοῦν δὲ ἐσὲ κυρίῶς, τὸ τὰς πλατείας ναὺς πίσσῃ 

ἔνθεν οὖν μετήνεγκε τὴν λέξιν. ἢ ἀντὶ τοῦ ἐκίνουν, σῦν 

1097 “Ὥσπερ λεπάς.ἢ Λεπὸς ἄορ κογχύλεον ἐφιζάνον ταῖς 

πέτραις" 

ῬΓΟΡΑΒΙΠ 5. εδί, απὶα ὑδιεῖ-- 
αἰωβ., ρεγρϑίιιβ ο᾽5. ἀε βοῦς 
ἰογ, συηδομὶ. Οονίτιπι [8-- 

ἤθε, 1|14 Ἰοοι!οηΘ. 8 Π|1588; 
ΨΟΥΒΙΠΙ ΠΟ δίαγε: 4} [ἰ6- 
νὶ πόροιο πα νπ1ὺ 58Ὁ- 
ΕΠ ροίοθί. ἱἰπβογία πιὸ- 

ἂο ρατγίϊου!α ὧν, αἴι8θ 8.η- 
ἐρηΐδο 11} ἰδίου : 
γὼρ αὐτὴν πρότερον ἐπίττουν ὧν 
χρόνον. Μ΄ Θύαπι ἰνάθὸ 11 ἀἱ- 
οὐ, αἱ ρῃρ]ϊοαΐίαθ. βουιρια- 
γὰ6 ΘΟΠΙΓΟΨΝΘΥΒΙ5 ΠῚ ΠΊΙΠΙΠ10 
πιονθϑ: Ἰρτὰ {Ππᾶὰ νεν- 
Ῥιιπι ὑποπιττοῦν, 586] ΡΥΟρΥΪὰ 
νἱ, Μιοίαπ86 παθοὶ ἴῃ δον, 
Ῥτδβ. Ρ. 210. ὑποπεττούμενος 
φέρνον τε καὶ μετάφρενον 
ϑόιο] πίσσῃ πλαττόμενος. 6ε- 
ἴογιιηὶ πισσᾷν. νοὶ πεττῶν Ὁ 

Ἐρ΄πιοίοψο οίδέιμι, εἰϑιὶ 16- 
δι οοηνθηϊαί, ΙΧ ἰδίηθη 1ἢ 

τπιϑιι [ἰι 856 γορουΐοβ : σπεττοῦν 
ἔγοφποηίδί αν, ὈΥΘΘδου τ. 46 
το 5 εἰ οἰπδθάϊβ, αὶ 
ἀγορδουπὶ μᾶ851 Ρᾶγθα νόοΪβα; 
τὶ «4Ζ0)΄11οαπεθ ἀρὰ Ο᾽ δὐέδιεπι 
αἰ, [δμλἸΠ] θυ 5416. Βα ΡΝ ]518 
δια θι] θάμ: νά “7. Οτγοέ. 
οἷ “Παγείαπ. Οαροίδ. Ὁ. 227. 
Αἀάτα εδὶ 111 σουρο, αιδμι 
4 γανημαϊϊοὶ ἰγαάυπί, ἀροδβοῦ- 

Ἵπκανον 

ὅτ᾽ αὐταῖς προσπήγνυται» δυσαποσπάφτως ἔχον, ἐπειδὰν 

ἄρ Κογχύλεον) διξώας ἐχΞ 
ΘΟΥρδῦ πὶ Λεπὺς, σα)ι5 105 
οἰ τα άᾷ. ναϊὰς ᾿πιχαί τα 

Ραν. ἐχ δίϑϑ. ραγί δχ 

ποδίσο ϑολοίίαςέο Αμδίογιις 

ειπομάδν!. Ογογαθ 811 οο- 
δσῆον 588 Ἰροἰτοποι ΠΡΥῚ [,Β4- 

- ῃ 
ἰανὶ: λεποὶῖς δὲ κογχυλέον εἷς 
δ ὰ δ) ΓΦ ΤῚ λ 
σὴ Ὁ ΠΣ σς ΜῈ 8. Ἐς ἐπειδὰν 

- Ὡ 

τις αὐτὸν β. λ. 
ΜΨ 

εὐεπίφοοος δὲ 
“ , « 

τῳ λεπας ὁ 
3 , 

Δ ρισοίφωνης " 
[2 "» ᾿] 

ὥσπερ λεπᾶς πέ- 
ἐς; 

5 ε ’ Φ 

παρ ὑπονοιῶν 
ς 

τρᾷ, οὕτως ἡ γραῦς τῷ μειρα- 
κίῳ,. ὕρθι ρυμθῖ κογχυλόον 
ΡΥορ5. ἐὦ ϑδολοδίαβέου ὅο- 
οοαϊτ, ἀπάϊα, ἀιοα εὐἀϊίῃτ, 

κοχλίου" ἀειάθ, φιυάζνὶδ 
αὐτοῦ, ποὺ 5οοιῖ8. δἴαιια Πα 6, 
ΘΟΒο όσα. οπποίδο, Τοεῖτ 
ποαΐ, δάβοϊ νὶ ἰδιηθῆ αὐτὸ ὁΧ 
Ἰδσιί!ιᾶθ. βίο αν 86. ΠΟΙ : 

βου θοπάσπ αι ἰμεγαϊ 
Οιοΐ γερο Δμ- 

δίογι5 ὁχ Βα. Μϑροάϊο). ὁὈΡ- 
δουνανεγαὶ τὲ ϑιζάα, δ 
πΉρίοχ. Τὰ, δὲ ἀπο 
ΠΡΡῚ ΠΟΒΙΥῚ 864 0.8}}18, ἴδοις 
ἸῈ γεβηρὶ Ῥοββοί, εὐεπείο- 
ρος δὲ ἐπὶ τὸ λεπὰς ὁ ᾽Αρι- 
φοφανης. Ῥοκίγοιηο τοῆοιοη- 
ὅἄα πον νἱἀδίπυ πιπΡΉ ΟΣ 1118 

ΔΙ ΟΔΕΙ 

λαβέσϑαι. 
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Ὥσπερ λεπας», τῷ μειρακίῳ “προσίσιχεται" 

ἄν γι ἅν 

, , - 

τις αὐτὸ βουληϑεή, λαβεῖν. εὐεπίξορος δέ ἐφιν εἰς τὸ λεπὸς ὃ 
3 , 3 «ς ΄, ᾿ “ , ᾿Ὡ ἢ 

Δριςο(ξοίνης, παρ ὑπόνοιαν δὲ, ὥσπερ Δεποὶς τῷ μειρακίῳ, λεπὸς 

δέ ἐςιν εἶδος ὁπ ρέον. 

Ἰαπᾶϊι ροϊοβίαβ, αιια8ὶ αἰ ΚΟΥ ]8, 
ὃ56 οἐ οδομία τοποίμέϊπαγε: 
πδήϊο ἀἰνονβα Ἃπονλιῖ ταΐ]ο, 

δὶ ἰαἰτ5, ὦ Ρἱαχιθιι5 ἢπ 
Ἰϊηθιν. 80ἰοῖ, ργοσδαοδίτι, 
εοηιρέεχιεα αὐσέμέέμαγε. Νε- 
δύϊο, δὼ ἴἰὰ οἀρ᾽ομάϊῃ 511 
καταπιττοῦν ἴῃ (γαΐωιξ Ἰοοὺ 
αριΐ δολολ ϑορλοοί. αἀ ΑἸ. 
Εἰασ. ν. 995. οἱ δε, τὰ 
Δεσμεώτης ὄὌνψεε γὸρ αὐτὴν 

ἐκτὸς οὐ πολλῷ χρόνῳ Παρὰ 
τοῖσε δεσμεώτησι καταπιεττουμέ- 

νήν" Ρι δά86 {ω|ΠὲῚ ὦ, 1,8. 

ῬγΔοίου θη καταπίπτου μένην» 
ᾳασὰ ψογθαιη δπαϊοσιὰ Ἰιη- 
ϑᾶδο Ογδεοδο σοδραϊί. 

ν. τοὴϑ Βαδι5 7] ̓ Απέρχου. 

0..1.8. τορος ὄπισϑεν. 1.8. 

ῸΟ. 9 λέων. 1,8. Ἐντόνως]} 

ἰσχυρῶς. Τὸ γραΐδιον) ἡ γραῦς 

αὕτη. 1,8. συνέζσις. ))Ὸ Ὥς. 
χε0}) καϑὼ. 1,8. Λεπὸς] εἶδος 
ὀστρέου. 1,18. 1) Ὃ. Τῷ μειρα- 
κίῳ)] τῷ νέῳ, 1,8. τῇ πέτρᾳ. 
᾽ Ὁ. Προσίσχεται)] προσκολ- 
λάται. 1,8. .)Σ͵Οο. μ8] ιοὰ 
10 ἰδεῖ Δ Ῥγδοίοσ ἱἰαὶ : 
γραΐδιον νεγὸ ἰδρθηάι πη 6585 
το ποῖ Ροχ συνέζησιν ἴδῃ ἃ) 

γροέδιον, αὐ ν. δό0. 668, Εο- 
ο169..ν. ο14. νἱά. πα ν. θ74. 

Τὰ ἴῃ ΝΡ, ν. δι14. ψρῷναε, 
ἀθ 4ἴιὸ ϑδαέμιαδ. δὰ εχγοώ, 

ἤσισαο παρ᾽ ὑπόνοιαν ἘΧΡΙ]1ο4- 
ἰϊο; οαἱϊ ἰδηνει δ] αἰ δ4- 
7αηρὶ νοὶ προσίσχετοι ἴοΥ "8 
ΡΟ ποι ἐλ. ρα οῖς Ρ Ὶ [11], 
ΡΟ πῖθ ἰἰςεθιῖ, [μ]Πππ|πὰ 
ΘΘΠΟἾΪΙ σολ] εν εχ Ὀ1Π15. η- 
τοῦρτ ἰδ! οπθ5, σοι οΥ- 
ἀϊποι. μαροῖ ραΐϊο ἱπροάξ- 
ΤἸΌΓΘΙΩ ; ΒΟΥ δορὰ οδὲ νεῖ, 
λεποὸς κογχύλιον ἐφιζανον ταῖς 
πέτραις καὶ δυσαποσπ. οἴο. νο!], 
Αὐπον κογχύλιον. δ πέ- 
ΤΡ Ηι προσπήγνυται, δυσαποσπά- 

ταῖς 

σὼς ἔχον" Ορρὺλ ΤῈ εν ΠΜΝΝ 

πὶ ἰοςιι ἀὸ Αἡηπ. », 59. 
2 Ἂ 

Αἱ λεπάδες, οὐκ ὧν αὐτὰς ἀ- 

ποσπάσαις τῶν πετρῶν, οὐδ᾽ εἰ 

λάβοις δακτύλοις τοῦ Μίλωνος" 
ὮΔΟΧῚ: ὅσις δὲ ἐπεχϑεερεῖ λεπάδα 

ἀποσπάσαι τῆς πέτρας, ἣ προςὸ 

ἔχεται. εγαείουθα: (ὺ. 1,8. 
παν σὺ [ἴα] 86 ΠῚ ἜΧΡΙ ΟΠ ΘΟ Τς Τὴ 
ργδοθοῖ: Ἢ λεπὰς εἶδος ὁ- 
σρέου ἐσέν" ὅτις ἐμιπεφυκυῖα τοῖς 
ϑαλασσίθις βράγχετιν (ἰθρο, 
βράκεσιν) ἔχεταε κύὐτῶν ἀγαν 
ἐσχυρὼς. 
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ΑΟΤΌΒ ΟΥΙΝΤῚ 

Τρέμετροι 

Καρίων, 

ΑΡΙΧΙΟΦΑΝΟΥΣ 

ΒΟΈΝΑ ῬΒΙΜΑ. 

᾿Ιαμιβιποί. 

»- Ἔ » μη. 
5, ΘΟῊΝ ’ Ν᾽ Α ,ὔ 

Καο. Τίς ἔσϑ᾽ ὁ κόπτων τὴν θύραν; τουτὶ τί ἦν; 
5, ἢ ΠΣ ε Ὁ Α , 

Οὐδεὶς ἔοικεν᾽ ἀλλὰ δῆτα τὸ ϑύριον 

: ; 
1008 Το ἔσϑ᾽ ὁ κόπτων.) Κορωνὶς ἑτέρα δρμιοία" δὲ ςἐ. 

Π 3 , -' ἘΞ: 

χοι ἰαμβικοὶ τρίμδτροι ὠκοιταλήκτοι οδ, ὧν τελευταῖος» 

Ἰ)ηεάϊο. διαὶ. ἢ θσ, ρΡ. τάδ. 
ποία! 4πὸ ἃ ϑολοδίαδία ἤϑεοι 
ΡῬγο ηϑεοι. Νηρήδων χορὸς ἃ- 
ρυά ἐιμργίρίω, ᾿᾿νοδὰ. ν. 2. 
Οιἰιοὰ δυίοιη τῷ μεξερορέῳ 864- 
ἀἸάενιῖ, τῇ πέτῥᾳ, τάθο [ἃ- 
εἴα, τοὶ ἰδοϊουοπη ἀοοεγεῖ, 
ν6} βιρριεπάπιη. 6886, τῷ 

Ὑ 
μιειρακέῳ προσίσχεται, ὥσπερ 
λεποὶς τῇ πέτρα, 6] Ροί[π|8, 
τιὶ ϑολοῤῥαϑέες οἰϊαπν Ομ 867- 
ναΐ, ργϑδείευ ορίπιίοπθα δὰ 
ΔΌΤΟ5. 8ΟΟΙ 886. τῷ μιειραπκέω, 
αι δχρϑοίαββθοηὶ σῇ πέ- 
σρῷ ῬΥΟΥΒΊΙΒ. 511}}}1 Χ Λ]Ὸπ0 
ἴη ΨεϑΡ. ν. τοῦ. “Ὥσπερ λε- 
σὰς προσεχόμιενος τῷ κίονες 

ν. τουῦ Ὃ κόπτων] Ὅ πκρού- 

ων. Ο. 9 Ὁ. οὐ)ιθ ἐπὶ ππὰν- 
δῖῃς οὐποιϊαίαπι: Κύπστει τις 
τὴν ϑύραν, ὗ ὅταν ἔξωϑεν κρούῃ" 

Ψοφεῖ, ὅταν ἔσωθεν. ΜΕΥ ΠΙ 

Ϊη 8. Ἰόδιιαν, ὁ κόψας) ὁ 
κρούσας" αἰαπδ ἴτα ἈΙονόλο- 

μέ. περὶ Σχεὸδ, Ρ. 62. ὡς ἐν 
τῷ παρ᾿ ᾿Αριςοίξάνει, Τὰς ἔγϑ᾽ 
ὃ κόψας τὴν ϑύραν; Τουτὶ τι 

ἢν} ὃ ἤκουσα. Οὐδεὶς ἔρεκεν] 

πόψας αὐτὴν φαίνεται, Δῆτα]) 

ἀληϑῶς. Τὸ ϑύριον) ᾿ ϑύρα 

αὕτη. Ο. 18. 1η 9Ὸ. Τὸ 
ϑύριον)] ἡ ϑύρα ᾿Αττικῶς" οἵ 

φϑεγκόμεενον Θἃ ΒΟΥ 1 6 μα 1 [0Υ-- 
τᾶ) ατὰμ ἴ ἰοὺ ψογρο 
ῬΓῸ ΤΟΥ Β6ΓΙΟΥ 5 ΟΥδθοῖαθ 
ϑαΘΡίι8. δ] θοῦ : {πιὼ πΐογ- 
46 Οοίεχ: ἄλλως κλαυσι} 
ματαίως ἠχεῖ. Οτὰ νοῖὸ 1,8. 
ἢος βομοϊιαι μαροί: Κύπτεινν 
ψοφεῖν, καὶ κλαυσιᾷν τὴν ϑύ- 
ρῶν διαφέρει" πόπτειν μιεὲν γοὲρ 

λέγεται, ὅταν εἰσιέναι τις μέλ- 
᾿ " ᾿ ληὴ, καὶ τῆν ϑύυρὰν ἔξωϑεν 

΄ Ἢ Ξ Ἶ , 2, εὐ. ᾽ὔ 

πληττη" ὡς τὸς τίς ἔσϑ᾽ ὁ κο. 
᾿ ΄ - Ἵ 

ψας τὴν ϑύραν: ψοφεῖν δὲ, ὃ. 
ΓΝ ᾿ γ 

τὰν ἐξερχομιενός τίς αὐτὴν ὕπα- 

4, Οὐ ϑυρέον)] Ηαδο ἱπ ο- 
τὰ 1,0. Ὁ. οἴϊαᾶπι. ρχγοσίαμη : 
ΠΏ 6 }1π|5. 101, 4181} 1 ΟἸποἸΐ5 

Εαὰ, ὅριον" δοαιθ. ΒρΡΙ π΄ 
ΒΟΥΙΡῚ σαγαν!; δόσε! δὰ ῃ- ὶ 
Δθιι ϑύμεον, ἅποα ἴῃ ΠΟΝΙΓΙΒ 
ἀεεϑί. ἡ μείαίλ. δὰ 1]. Β, Ρ» 

208. ν. 8. ΟὔΒΟΥνΥῚ 7υΡεῖ 
Ὶ ᾽ ς “Ὁ 

10 κωμίίον ὑποκοοιςέπως λεχϑὲν 

οὶ προπαροξυτόνως, ὡς καὶ 
λύρα, λύριον. ϑύρα, ϑύριον. 
Ῥᾶν}1ὸ οἱαυῖτπθ τοὶ ἰοίδπῃ 
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Ἕρ. Σὲ τοι. σέ 
ΝΥ ΠΟ] 

᾿ 

᾿ς. Ὁ ᾿ , “᾿ " ’ 

“ν᾿ εὐθέως ᾧιαπονρεὸς. εἶγαί μος δοκῇς. ΜΡ ΟΣ ἣ" 

Ἐπὶ τῷ τέλει κορωνίξ. 

1008 Τουτὲ τί ἤν Ὅ Ἑρμῆς ἔκοψε" καὶ ἐξελϑὼν ὃ Κα. 

ων οὐδένα. εἷρε. τὸ ϑύριον, καὶ ἀι οὐ ϑυρίον. τῶ γὰρ εἰς ον 

οὐδέ τέρα ἀπὸ βραχέος αἰ ρχόμιενοι προπωώροξύνοντοιε οἷον, ἔριον, 

ϑύριον ὅριον, καὶ ἕτεραι, 

νίγοι (ὑπανοίγοι" ἀποιηαάιηο- 
ΠΡ Διποόραπι παῤ λίγῆν εἴ 
παρανοίγειν τὸ ϑύριον" κίκιρλε. 
1. ΒΡ 50.) καὶ ἦχον τιν 
ἀποτελῇ" ὁ τοιοῦτος γοὸο ἤ;κος 

ψόφος καλεῖται" ὅταν δὲ ὑπ᾽ 

ἀνέμου πενήτοι αεύνη» ἤκον 

τινὼ ἐκ τούτου ἀποτελῇ, ὃ τοιυὺ- 

τὸς ἦχος ἡ τρισμὸς πλαυσιῷν 

λέγετα,. τοῦ δἰΐδλ ἐχοι- 
ΡΠ νίοθ δάϊα!, οχί δι παμ- 
πηι οδὲ δῖ οχ ΝΡ. νυ. 
χόδ, πῶς εἱ 7 ομιαδ ΡοΙδα 
ν᾿ Κύπτει, οἱ ἔονίο 722720- 
δοποριζεδ οο Ἰοῦο, 4{|επὶ 
τὺ Ῥγοροβαϊ. (ὐεἴδγιπι ἢ 
ἰὸς Οὐμεζοὶ κλαυσιᾷν 5.0 0Π1- 

ἴον δάἀηηοάϊαν, γ)»}}] βορ]ιαί εν, 
Τρϑαρηαιιο, Ἠϊογδσ κα εἰ 
Δ δύητ δασοπηηοθοί551- 
ταπὰ ΘΧΡΟμ δμσέαλ. αἀ 
Οά. Φ, Ρ. 1901. ν. 19. 4τιο 
501Π1σοἱ Ἰαπιιὰ σϑηθη 5 δῖ 6- 
Ῥιΐω5. 1116 λεῖος καὶ ἀῤῥοιζος 
Ἰομιῖον ᾿πάἀϊοοῖαν; οομῃίχα ἃς 
ἔροι! “οηεογῖια, οαϊ --οττο ἔξ 
βοαχε »αλὰ ϑύρετρα Πληγέν- 

τοῦ κληΐδὲ -----  α΄ἱ Δδρθυλαΐο 

ψεΡθὶ σνινι 'δ γϑαβογθὶ μεγώ- 

λης 
το 

ν 
πλὴν 

ϑύρας εὖ ἀρορυέας τρισμεὸν 
ον. 1θὶ ψι68., βίοαει, χὰ 

! 

ΘΟΠΟ]Π1Ο, 74 πΠπ6 ἹΠΡΙΠΟΡΆΓΙ 
τρισμόν. 'διο Νέμιδ ἀο ΝῊ], 
ν 1115. Ὁ. ΨΙ. ἔξριξεν ἡ ϑύρα, 

πορπεῖνος ἐξήλατο" ρονθοπὸ νϑ- 
ἰι8. ᾿μίουριθδ: δέγξαογοην 7ωΞ 
για εἰθαἶϊέ, οὐ τ ἰ6 ργο ἐμ 8 
εατέλοίί. Ῥάγὶ υὐοάο ἀο οαιϊ- 
Ο615 1η!Ο1 ΠΡ  ΟἀἸο πη 1) 6} 0-- 
Ρἰΐαμθ85 ρομιΐσ; σνοϊξ 
Μοιμτιιθ, ἀπ ΔΝ οπουαμ 
1ρϑδλ ΟΥΑΙ ΠΟ Ροϑϑοῖ, 
γορτοοπβίοιο ἀἰβημαι οθηπ 
81, ὅτε τρύζοι αὐτῆς τὸ ὑ. 

τὐδέια ρα ἤλΛέ(οοίγ. ἴὰρ, 
Χ ΧΙ. Ομαοά διίεμι δὰ 111ὰ- 

δηποοαὶ ἘΠ γο]οσίσα Β1- 
λ] το πθοδε 1.8. Μ)5. Πα Δη- 
δος πΡῚ ἠοςοῖ. 5] ὑποκορι- 

ςεκαὲ παραγωγαὶ 5:Ππ| δχπτυλις 

καὶ, πρὸ μιᾶς ἔχειν τὸν τό- 
2 

γονῳ αἰ, Ψψωκιέον, ὠτῴν. κλεῖ 

δον, ποιεδίον, κηρίον, δυδώον" 
ΡῚ 

βρώχεσή ὦσε Υ 

9 Σρόνος, ϑ06- 
πτύχιον" φλέ- 

βεον, τόπιον, ὅριον» βιόριον, χκό- 

ρέον», λόγιον. 

δϑ ᾿) , ὃ ἐν τρεσὲ 
[2 Α 

. προποιροδυνονται 
, 

νέον ἣ σίου λίθοι 
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γ κ Ὁ ὃ » 
Λέγω, Καρίων, ἀνομεινον. Καρ. Οὗτος, εἰπέ 

μοι; 
Ν Α ’ ι ΄ 

Σὺ τὴν ϑύραν ἔκοπτες οὑτωσὶ σφόδρα; 
Α 2 γ ),.2 Ἵ 7 γ νἷς ΄ 

Ἕρ. Μα Δί᾽, ἀλλ᾽ ἔμελλον᾽ εἶτ᾽ ἀνέωξεςς με φϑά- 
Ἵ 

σῶος. 
9 τἤ ’ ᾽ ἐ 

᾿Αλλ᾽ ἐκκώλει, τὸν δεσπότην τρέχων ταχύ 

ὮἍ 

1111 Ἢ γλώττα τῷ πήρυπι.} Διχῶς γοεῖται" Ἢ γλῶττα τῶν 
ἊΝ ὌΝ ΄ ΄ ᾿ (Ἱ 0 - 

ϑυομένων τῷ Ἑρ(μῇ δίδοται, ἐπειδὴ 42 ϑυοιμένων δεσπότης ἐσέν" ἢ τῶν 

εἰναπάδηι τῆλ ργδδίουθα δ 1ι-- 
δέαέλίιις δαἀ͵θοὶϊ, ἐπεὶ καὶ δο- 
ποῦσε τὸ τοιαῦτα ϑύρια ἐϑέ- 
λεὶν κλαίειν, ὡσεὶ νεογιλὸ σκυ- 
λάκιοα, ἰᾳ16 781 οβδῖ, τἱ ρυὸ- 
ΡῈ ἃ γἱάϊοι]ο ἀϊβίοι. Ρυο- 
τα] “32.᾽:ὲ5ἱοὁρλαπὲδ ἴἰὰοο νοὺ-- 
μα ϑιιζώαβ ἴΐ Κλαυσιᾷν, κπυ- 
φέως τὸ ἠχεῖν αὐτοματὶ τὸ ϑύ- 
ριον " 4186 ἱπίοΓριοία ο ΘΟ - 
χαρίία ε8ΐ, εἷ ἰεποηά. 

Ν᾿ 1101 ᾿Ανάκεινον) Μεη- 
ἄοβε Ο, Ὁ. ἄκεεινον] κοιρτέ- 

θησον. Καρτερθῖν ῬγῦοῸ δκχρε- 

οἔαγθ, ἐχρεοίαπαϊ οαμδα γο-- 
πιατ0 78 ΘΟΠλμΠ18 οϑί, εἵ 

ΤοοΘ ]ογ15 Ογδοοογαμη [1ῃ- 
διιλθ. ᾿Αναμιεινον) πρόσμκεεινον. ΓΟ, 
1,8. 

ν: 1105. Μὲ ΔΚ] Οὐν" "Β. 
μελλον] κρούειν. Ο, ) Ὁ. κὁ- 
ψειν περισσύτερον. ἴ.Β. ἤθοϊο 

Ἰοουεϊοθηλ.. Βα ρρ]θηῦ: Π1}}}} 
εϑὲ ἔνοαμποηί 8, απᾶπὶ αἱ 
ψογ πη α]ἰααοὰ ρῥγδθοθάρηβ 
αὐ μέλλειν Δηΐηοὸ 51 στϑρο- 
ἰθηάϊιαι: ἐὸ 410 56Ώ6ΓΕ, 
«πο δγαάτο5. ΠΟΠΠΙΙ Πα 118 Π1 
ἔρ[ε11ι, αἀἰχὶ δά 4Ζμοίαη. 

1)141. Μουνι. ΧΧΙΧ, Φϑύσας] 
προῴϑαάσας. Ο. 1} Ὁ. προλα- 
βών. 1.8. ὰϊ ΟὐΥδιηπηδι 1. 81 
ΟΡϑονν οπ θη δε] 1 1181΄-- 
σ᾽] ργδείεγ " ἐπ ΡΓΕ11, 
αι} 65. ἃ ΤΟσΘη ΠΟΥ ιι5. θΓῸ0- 
{ἸΟΙΒΟῚ δοϊεῖ : ᾧϑαάνω τὸ κα- 
ταλαμιβάνω τὶ ἤγουν ἀνϑρωπόν 
ταν ἢ τό " 
ῴϑανῳ καὶ τὸ προλα εβονω, 

οἷον, ἔξφϑη εἰπών" ἐπὶ τού- 

του τοῦ σημαινομένου λέγεταε 

κανταῦϑα" καὶ ἡ σύνταξις, εἶτα 

ἀνέωξωας τὴν ϑύραν δηλαδὴ φ3ά- 

σας, ῆ προλαβὼν ἐμὲ μέλλοντα 

κόπτειν αὐτὴν. Ἑκκαλει) ἔξω 

κάλει. Ο( 1.8... αἴ ἀδϊποοβδ᾽ 
τάδηι ἴον δἰριπχι λἀ ἔπει- 
τα. Τοὺς ϑεράποντας τοὺς 

δούλους. Ο. Ὁ. αὐτοῦ, τοὺς 

τύπον ἐκ τοῦυτοῦ 

42 Τῶν ϑυομένων) διξ- 
εἰαην, ταἰἴ ογϑάο, 8816 ΡὈγὰ6 
ἀειευγποσαηΐ, πὸ 4ΌΪΟΠΠ6 1, 
αἰ εχ ποὺ ϑόμοο ρ᾽80- 
10 άθὸ μάποιϊα ὅεβον- 
Ρεοχοῖ: Ἢ γλῶττα τῷ κήρυκι 
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ΤΣ 
Ἔπειτα τοὺς ἡ πέποτας,. εἶτα τὴν κύνα" 

Ἔπειτα σαυτόν᾽ εἶτα τὴν ὗν, Καρ. Εἰπέ μοι, 
Δ). ἘΝ ᾽ὔ ͵ὕ 

Τὰ ἐφὶν; ἘΠ’ Ὅ Ζεὺς, ὦ πονήρε, βούλεται, 
ϑιτὶ ᾿ Ὁ ᾽ὔ 7 

Ες ταυτον υμαᾶς συγκυκήσος τουβθλιον, 

᾿Απαξάπαντας εἰς το ̓ βάραθρον ἐμβαλεῖν. τὸ 
Καρ. 

ϑι χο, » Ὁ ς 3 Γ 

κοταριυμκένων ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ ἀρχή. 

συνδούλους σου. Τὴν κύνα τὴν 

σκύλαν. ἰϑ,8. Σκύλος, σκυλη οἱ 

σκύλα νορδβθιῖία γδοίιας [ἰὰ- 

Βομῖ5 ποίαία 5μηΐ 1. 9)μ 

(απὲξ ΟἸο 88. 
. .» 

ν. 1108 Ὦ πόνηρε) Ὦ γεωρ- 
γέ. Ὁ. 1.8. 1΄άφὰ ἰηϊεγργοῖα- 
τπιοπία ὦ δαρροάμαν , Ὁ. 
δὰ ν. 220. 205. Συγκυκήσας] 
συναϑιοοίσας" διὰ εἰς 

3 » [2 , ο΄ τ 

εχροβιευ, εἰς ομρθίον, ξἰς ὃν [δὰ 

1.8. συμμίξας. 1) 0. Τριβλέον] 
ἀγγεῖον. ἰϊὰ 1} ). πιὶ βᾶορε ἀ- 

Ριιὰ Μοάϊοοβ, ῥυδΘΒΟΥ 1] 1ἢ 
110 015 νοίιδιῖ5.: Αἰ Υ οἰπθι- 

ἀαίι5 τρουβλέον. “Απαξάπαντας 
[χ ᾿ 32 Ξ Ἴ 

ὅμου ὅλους. Ἑμβαλεῖν) ῥέψαι, 
ἐνθεῖναι. Ο. 1,88. Εἰς τὸ βάρα- 

ϑρον)] εἰς τὸν ἄδην. Ο. 10). 
πο. «πάθην τη “γίδέορλαπο 
ἀοοϊαγαάάο Ὠ1η}18 ΟΠ Ιβισηδ: 

ΟΥ̓σῖ μη. ἸΏ ΤΟΥ μΠΠπ|ὸ 56 665 

Ἰηΐαιιδίαβ βώραϑρον Δαρεο]]δπὶ 

᾿ 
ταῦτον 

Τὴοο] ΘΙ ΑΒ. 101 δου] ρίογοβ, πο- 
{16 ΤΆΤ εἰς βάρωϑοον τοῦ 
ὅου, νο] τῆς γεέννης ἐμιβληϑῆ- 
γαφ᾿ 4185 ΠῸΠ δοομ5 80 (τὰ6- 
ΟἹ ΡΓῸ οεγέϊδοπα ρμεγπίοίθ, 

Ἡ γλῶττα τῷ ̓ κήρυκι τούτων τέμνεται. 

Καλλέφρατος δὲ τῶν ϑυομιένων 

--- 

νΕ] οὐζίίο ροπππΐ, πὶ πι|ο- 
πον ιϑιείοογς τῇ Πὸ5, Εο- 

Οἰο8. μθὴ ΘρῸὺ ΠΡΟ ρεγ- 

Βιιλίογο 5101 ροΐμῃ]556, βάρα- 
ρον τιϑηιδηι 11 ΒΟΠΔΠῚ ρώ- 

ἰδ ΔΟΡῚ: Π81) 60 {πΠ ἰο0- 
οο, ἀπὸ γε. Ἰπδπαά απ 
ΘΟΟΠ]ΟΡΙΙ, συ ο]ΑγῚ 8. δβῖ, 
«πᾶτὰ ἸΘΘῚ ἀυβογο βάϑρον: 

ν. 1111 Τέωνεται) 2 μδία- 
ἐλέη πὰ θαι ΟΥἹ . [6 Ὁ 1111, 4111 
ΒΟ υΘΡαΐ, γίνεται" νϑυθιπὰ 
οδι ἴθ ᾿ς τ ρῥΥΓΟρυ 1 τές 
μένειν. Ῥτοϊογαμι δα αϊίαϑ. ἰη- 

τούτων τέμνεται" τουτέςιν, ΡῚ 
γλῶττα τῶν ϑυομιένων τῷ Ἑρμῇ 
διθδοται" Καλλέξςρατος δ ῴῷησι 
τῶν ϑυομένων τῶς γλώττας γε 
ρυξιν ἀπονέμεσϑαε" 4ἴιὰς δολοί-- 

ἐπ αἶαν 0 ργονογθίᾶ 
ΓΟΡΟΠΟΤΟΙ 6. διμέώᾳ οοἰΐοοία, 
Ὠόβοῖο. αιομηοείο 5. ἈοΙ ἢ» 

τὶ πο ("αἰ 511 δ556 νοῦς 
8111} ᾿ποοο δ η ον αϊοαί, Νίαν- 

ὅδο Οἱ. 1.8. ἰαϊοι ἐχριϊοαίλο-, 

 ἀ 
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εν Ἁ γι χὦ ’ ἕῳ 

᾽Ἄταρ διὸ τί γε ταῦτ᾽ ἐπιβουλεύε, ποιεῖν 

Ἡμᾶς; Ἑρ. 'οτιὴ δεινότατα πώντων πρωγμά- 
τῶν 

᾿ ͵ "- , 3 4 
Φησὶ τὰς γλώσσας τοῖς κήρυξιν ἀπονέμεσθαι" διὸ καὶ τὸν ἸΠοιητὴν 

.} Ξ Ἕ - " 51 νὰ ᾿ - δὲ ι Ἂς Ἕ - 
σοιδν τῷ ΘΗ τε βυοβενος αὐτοῖς, πὲ Τουτοὸ ὁὲ σρος Τον ρμμῆν 

ἴεν σουβαβ [,8. (Ὁ. Ἔχρίτοα- 
ἀϊοποβ: Τῷ κήρυκι) ἢ τοῦ κήύ- 

ρυκος" αὐοά εἐ 4) Ὁ. μιαροὶ: 
τούτων) τῶν ζώων" τέμνεται) 

κόπτεται, δίδοται. (Λαο ἰδπὶ 
αἰδοογαϊα ΙΧ ΘΧΙΓΙΟΔΙΙ ρο8- 
επί, ῃἶϑὶ ἀμπρ]ϊοοπη [ηΐοχ- 
Ῥγοΐαπαι πηοά πη) 1Π ΤΠΔΥΘῚ 6 
ΒΌΒΟΠ απ, απο 1μἴτὰ Ρο- 
παῖ, πὸ5 εὐορογοῖ. 

ν. 1112 ᾿Ατὰρ)] Ψηλπ τὴ 
αἰγόσιθ Οὐοιίτοα ΒΟΠΡΟΥ [616 
Ῥορονιὶ νὺχ οὃχ αἰΐεγο ψοσ- 
5 ἴῃ αἰϊογ αὶ ἰγαηβὶαΐα: ἡς- 
μᾶς ἐχ βοφαθηῖς πὰς αἷτο- 
Ρίψιαο δἀμαοπῖ: 4ᾶγ6. ρᾶγ- 

ἀϊοι!α γε ὁάγεὶ (Ὁ. 1,8. αἰδηὶ 

Ὶ 

ΘΙ 510 Π)1Πἰϑίταῖ: Ἢ γλῶτ- 
τὰ τῷ κήρυκι τούτων" διττῶς 

τοῦτο" ἡ γλῶττα τούτων, ἤγουν 
στῶν ζώων, τέμνεται τῷ κήρυκι» 

ἤγουν σοι" τουτέςιν ἕνεκεν σοῦ" 

ἀποδίδοται γὰρ σοὶ τῷ ὄντε κή- 

ρυκε τῶν ϑεῶν καὶ ὑπηρέτη" ἢ 

ἡ γλῶττα τῷ πήρυκι τούτων τῶν 

ἀγγελιῶν, τουτές,, σοῦ (Ι. σοὶ) 
τέμνεται" ἀντὶ τοῦ, εἶϑε ἔκκο- 

πε. (Λλιιὰθ ἰαϊηςίβι 88.158 11- 

ς 646π60 τηθπί θη ἀποῖον 8 ἐχ- 

ῬΙοοπί, πλἰ!ομλίηϊι5. δά {ε- 

.«οοάαΐῖ; 5διοαΐ τη. “Φ4ὲλεη. 1. γ᾿». 

“τῶν ϑυμάτων Ζ)ἰοπγδῖο αϊζὲ 

ΠΟΡΓᾶ8 ΘΟΒΟ]] ποβίσγὶ ἀ15ρ61-- 
Ἰομάαβ ρᾶγσιὰμὰ οομπάιπιομηΐ, 
Ὁτοα 110 Ροπιΐν, διχῶς 
νοεῖτοε, 6}118 6ϑ[, 61| οοιη- 
ὨΙΘΙΑΤΟ8 σψεΐογππὶ οχ ἐϊ- 
ΨΟΙ818. νΟΪ 110 115. 111} ΤΠ Πλ 
ΟΟΡΡ8 τΤοάεριῦ: ΤηΪΠῈ8 8815 
ἴθ. ορροχγίπημθ οοἰ]οοσδίμ πη, 
ἀπά 1 Ο. 1,8. ἨΡῚ ἀπρ]οὸΣ 
1η8 6} σα] ΝΟΥ5115 Τα 10 ΠΧ 
ἐχραπαῖασ:: οαγαϊξ μδο ἴη- 
βογία ϑιμζάας ᾿ἰρθογ. 196 τῶν 
ϑυομιένων δεσπότης Ὀ6Π6 1π6}1-᾿ 
αν! Δίμιδέεγμδ.: σατιδᾶπ δες, 
σομιίπεσο ἀεθομξ, εὐ Ππ- 
δ ν]Ἱοι πιᾶγι ΜΙΕΓΟΌΣΙΟ, 

16. (Ὁ. προσνέμονται δὲ αὐτῷ 
αἱ γλῶσσαι διὰ τὴν ἑρμηνείαν " 

ΕΥσῸ νἱαεραίῦ τῶν ἑρμιηνευθ- 
μένων, νοὶ ΡοῖΠ8 τῆς ἑρμμη- 

νείας δρᾷ β8δ]ΐθηι. σομπιηο- 
ἄμσπι, ἂο αιρϑέεγε τοῦ λέγειν.- 
Ῥτο καταρωμένων οοσ᾿ίαηί 
νϑηῖὶ 1. πιδηΐθῃι καταρχομὶέ- 
γων " 1ηλπ ἃ Μεγοῦχιο δα-- 
ΒΡΙΟΔΠαῚ βαοσᾶ ἀπδορδίοῦ, 
ποῖ 501Π]1|6εἰ 6]118. ἴῃ Βοπο- 
γ6 ΠῚ ΡῬΓΙΠ148 Ψ]ΟΙ πη τι 11π 
δι88 ρΡΓΟΒΙΟΟ ἐπ: κατώρχεσϑαι 

οαγ πη αϑϑοπδὲ 88115 ἴγϑατιθη 
φιϊὰ 511, οχροϑπεουππὶ βω- 
εἴαειι5 Οοαπι. [.. Ο. Ρ. τ40, 
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Εἰργασϑ᾽᾽ ἐφ᾽ οὐ γὰρ ἤρξατ᾽ ἐξαρχῆς βλέπειν 
« Π ’ , ς Φ 

λέγει ἥκοντα παρώ Διθς. κολακεύων δὲ αὐτόν ζησιν, ὅτι τῶν 
ς - “᾿Εκ “Ἂν ᾿ ἥ 

ἕερείων ἢ γλῶττα τῷ ἔραῃ δίδοται ἐν ταῖς δημιοτελέσε ϑυσίαις, 
, 

ἄλλως. 
ι ».- ϑ0 ι χὰ ς 

ΧχὼνΣ αυτῷ υομεὲν ταῦ ἢ 4 ωῳσσοξε 

ὍΣ 
Πρὸς δὲ τὸ λεγόμενον 

Καλη. αὐ ΡΟ 1, “7. Ατ- 
δέον, δὰ “γιδίορῆ. Αν. ν. 900. 
Ἡδπο δπηθη αἰ οοῖ 481 ρτὸ- 
Ρανεσγιῖ, [1ἀδὴ ἤδοιϊε 
οοάοι. Ἰοροηάμπ) 6588, 
τῶν καταρχο μένων εἴς. πᾶ 

15ἴα ργδοσθαάθ τ ιι5 δἰ πδοίοι- 
ἄἀα ρμοίιιι5, ἡπδῆηὶ ΡῈῚ 7 86- 
Ῥαγαπάα νἱάθαμ!αν. (ὐἰαξέ-- 
δίγαίξ γαϊοὸ τπαἰτὰὰτπ πϊης εἰ- 
ψευοῖῖ: Πὐρτυᾶι Θπιπ ΟΧΙ- 
τ] 8} ψΙο  Π8 6. ΡΤ θη ρτδο- 
Ομ θα85. εὐἀἰγιθι!, τἀδοφια 
Βῖο Μίογοινῖο, ἰαηαθαμ {{] 
ἃ ὅονο μη 55:15 ΠΉΗΟ {10 πλι1- 

σου- 
᾿ 

χε 

ὭΘΡΘ {πησογοίι, ΟΠ 1 Π}- 
416 Ῥγυδοίεσθα.:Ὺ ρυ Δ ΟΠ 

ἰατθ] απ σογογοῖ, 6) ἰ,6- 

οἴογοπι δαϊοηίαιη οοπδίά εν α- 
Το ΨψΟΠ, δὴ ΠΟῚ πιο ἴτ|8 

Ἰιλθο, ογάϊιθ ΡΠ ρον ππι- 
ἰαῖο, 114 ἸΙερὶ οοηνομηϊαδί: 
Καλλίξρατος. .΄. ἀπονέμεσϑαι" 

καὶ ποῦτο δὲ, νο}], διὸ τοῦτο δὲ 
κ᾿ , ε - ΄ [ 

προς τὸν Ἑρμήν λεγει ἥποντὰ 
παρὰ Διὸς" β6απίίην Ἰοηθ6 8ἃ- 
11τιὰ δἰίου 5 ΟΥ̓ πη δί]οἱ ἴη- 
ἱεγργείαπηθηΐίπη: κυσλακεύων 
αὐτὸν φησίν" ὅτε. «. ϑυσίαις" 
διὸ καὶ τὸν ἸΠοιητὴν ποιεῖν τῷ 

Ἕρμιῇ τερινομένας αὐτάς. Πὶο 
ἀειηπη φαδάγαὶ ΖἼοηιεγὶ διι- 
οἰοΥῖαβ δἀνοοαία. ἴῃ ργοχι- 

- ς ἀν " δ , ς δ ) 
Εὐρωνικῶς, ὡσεὶ ἔλεγε. κακα συλλέγει, καὶ ἡ μεῖς αδέ. 

͵ Ο,μηροε, 
’ ’ 

ἐν πυρὲ βάλε γλώττας. 

» ς -» -- [ς 
ἔπαιζεν, ἡ γλῶττα τῷ κήρυκι. " Ὅτε 

Π0 80Β807110, δποά ἸΠ46π ἃ 
ΡυΙΟΡ 5. ἀἸδορά ῖ, νἱχ οὐ, 

ας ἰο!εγαθι ο. 8οηίθης δ. 
ΟΧΒοα θα 89. ὉΧ 15118, κακοὶ συλ- 
λέγει" ΝΙΒῚ ΡΓῸ δὼ ροβίιπὶ 
ΟΧΙΘ 5... αἰ Μἰμοζαι πές 

ων τ ὦ ΓΙ ΄ δῷ 
αἰχὶὶ δύσφημο τινα εἰπεῖν, 
ααοηνοιο ἜΤΉΘΙΟΙ τοῖς τῶν ἀν- 

ϑιρώπων συμᾷφοροὸς συλλέγουσι" 
86 μίτον οι ἔροου 5. οὐδ- 

τἰοπθ αὶ τοροποπο, καροὶ ἀγ- 

γέλλει, 406 ἐπὸ ἔθ ο. ΠΟΙᾺ 
δπθι,, 4ἰπ βοματ αι. 51, 
Τἤοηνενὲ νουσιιδ μάντι 866 ὰ- 

γαϊο, εἱ ἐδ τοιοῦ οἰζαίαςς 

Ἰοσι παν οητ “Ὁ ἀ. Γ΄, ὅ4ι:, 

Γλώσσας δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλον" 
πορ ἃιὖϊ αᾳιυϊοαιιθ ἢ 60 

γΓΟρΡΟΥΙα5, απο ἰπο ρεγιπ 

ποαί. ΜΙΤῸΣ δαίο Οτὕδπις- 

δ Ισο5.. {πὶ εχ οοίδιιιηι 

Ρυϊηοιρο νηοῦ οομίεη- 

ἀν ῖ, Μροεοιτῖο ΠΠησιά5. Π0- 
δἴ σι) {880 ᾿ππηο αἰ α5. 
4παασὰν (ἀπλρ ΝΘ σα ρπά 

ΘΙ ΟΞ ἸΠΘΠΙΟ ἢ ποῦ 5886070 

Πα πιὰ. δῖηθ ἀπρίο, 4πὰθ 
816 }}ω1ὶ5 αὐ θὴοι τς Βθο δα δα τ, 
7 γαοίπο ἀεθοιίιν: ἡ βέαϊ εξ 

γοΡρ4 ἀδουγρίε ἐχ Οὐσπηθοηπ- 
ἰᾶγ115 Δὲ Οἱ. Γ. ρΡ. 1471. ν- 
12. “ἐπεπαοὶ οχ Ιὰρ. 1. Ρ. 
10, Β. Ὁ. 

Πά 2 
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ἈΜΟΥΝ » ν , 

Ὁ Πλοῦτδς, οὐδεὶς οὐ λιβανωτὸν, οὐ δάφνην, ταῖς 
Γ ) 5 “ὰ Η 57 ᾽ 

Οὐ Ψψαιξον, οὐχ, ἱερεῖον, οὐκ ἀλλ᾽ οὐδεὲν 
“ ΕἾ ΄ - -“ ΄ ᾿ 

Ἡμῖν ἐπιϑύε, τοῖς Θεοῖς. Καρ. Μὰ Δί᾽, οὐδὲ 
γε 

“4 Ἃ ὼ 4 4 - τ ϑ ,ὔ 

Θυσε,᾿ κωκὼς γαρ ἐπεμελεῖσ!᾽ ἡμῶν τότε. 

ΟΥ Ν « “ 3 Ἷ 
σὸς γλώσσας Ἕρμῃ ἔϑυον, ὡς τοῦ λέγειν ἐφόρῳ" διὸ καὶ ὃ ἴζω- 

, - ῳἌτ ὠὡἧς - 

μιπκὸς, δύσφημα τίνα τοῦ Ερμου εἰπόντος, ἐξονειδίζει λέγων, ἡ 
᾽ ἐδ Εν , , Ρ Σὰ “ ΄ 5» ν᾿ λοὰ , 
γλωτταὰ τῷ πκήρυκε τουτῶν τεμνετοι οπερ ομδοίον ἐσ’ τῷ )γ), δὲς 

᾿ ε -» , - ᾿ - , ὠ Ε 
βατῆν αἱ γλωτται ϑύοντα: τῷ τὰς τοιῶυτος κηρυσσοντε- ουτως Ευ- 

᾿ ΕΣ ͵ κ᾿ [2 Ὁ "Ὁ 

ραάϑιος δ, γ. ᾿Αϑήναιος δὲ εἰπὼν, ὅτε αἱ γλῶσσαι τέμνονται τῷ 

ΠῚ βαθδ! Ὁ’Ὸ. ᾿Ατὰρ 
(δὲ) δι τί δὴ τοῦτ᾽ ἐπιβου- 
λεύειν ποιεῖν ἡμᾶς. (δα6 [6- 
οἴϊο δάθο πὸὴ βρογῦπεηᾷᾶ οϑδί, 
πὶ ἰποσντα ρΡΓΟΌΑΡῚ πιογθᾶ- 
ἴαὰν; σον ἠϊμ1] 511 οδιι8.6, 
οὐ σνοϊραίδθ ροβίρουι ἀ6- 
γεοΐ: μπᾶ 1πΠηΠΠνπ85 1ἰἃ 
οὐ οσαίαγ,, αὐ ον ΑἸΠοο- 

ται τὐδι, οἱ δὸ απτάεπὶ δΧχ-Ξ 
4ιυ 5110, δβγοσίθ ΘΟμΠΡΥαΙ: 
νὸς ΔΓ. διορίσαι. ἈΔρρεμά. 
ἀὸ |}14|. Αἰι.. ρ. ᾽ιὅ8. Νοη- 

81} Ἰἄοια ἐϊβογοραὶ 7 λοηι. 
ἤϊασ. ἴῃ Βουλεύομιαι" τί δὲ 
ταῦϑ᾽ ἡμιῶς ἐπιβουλεύει ποιεῖν" 
ααῖρα8. ῬΡυθεἤ χαμι ἀτὰρ 86- 
παθ ἀπδάχγαθη; πρῆμ6 
απο Δα! πη δὴν δᾶπὶ [1886 
ἩΡΥῚ νεΐθ}}185 ἰοο ΠΟ θη, 41|86 
ῬγΟθΔὈΊ 15. οτγίδ οὐδάδίν ἃ 
παθοῦσα ραν) Πάο]1. Μρι- 
Ὧπ5 ἃρ᾽|6 29. Ζ]είιδίμα δὰ 
ἸΠροίοί. Ἔ. παὲὶ Ἢ. ν. 220. 
εἰ ἐπιβουλεύεσϑαε ΒοΥΊ 051, οἱ 
Οοηιοὶ τιοϑίτὶ νουθπην οἴ 

Ἠοϑιοάθο τεημαίρεσθϑαι οομ1- 

Ῥᾷγανι. 

ν. 1115. Λιεβανωτὸν) Λέβανον. 
Ό. 1.8, νι. ῃοίΐὰ5. ἀά ν. γοῦ, 
οἱ 2066. Ὅδοοη. ΗἸρρ. τὰ Υ͂, 
ϑυμίαμκα. 1) Ὁ. ἱ τὸ ϑυκιώ- 
μενον ἃριιὰ “ρεπιοιι. οἱ “ἤοπι. β 
“7αρῳ. Ψαιςὸν) λαλάγγιον. Ὁ, 

1,8. εἰ 1) Ὁ. Ἵερεϊον) ϑυσέαν.. 
σι [8Β.. ϑῦμα. 90. Ἰάθπι, 
Ρ᾽δοίογθα, οὐκ ἄλλ᾽ οὐδὲ ἕν" 
411 Ιη08 ΒΟΡΙΡΟΠΟΙ 5ᾶθρθ 

45 Μόλις ἐπεςράφης] διμέ- 
εἴας Ἴ Σωφρονεῖς" ἀντὶ τοῦ μι. 
ἐσρώφης" ἡ καλῶς λέγεις. α΄’ 
1,αιληθ δπηὶ νοῦβᾶ,. πὶ [4- 
ΟἸα ΠΙαποαΐ, πὸ 1π|6]16- 
οἰτ). 1586, 4] νο!]οὶ μό- 
λις ἐσράφης, Μν6], αυοὰ πιὸ- 
[π|ι8 1ὼ ποβίσο ϑολμοί. 1ε51- 
ἴῃ, ἐπεσραζης. ΝΙΒῚ οἀρ[α- 
ἴπν ἴθ πη 86 η81:Π|, τίκο 
γδϑερτείδέδ, ιϊδοῖδφμε Ζ})118. 



δυο υνεα, ἀννωνο. Ὁ 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. “421 
Ἑρ. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μοι ϑεῶν ἧττον μέλει" 

Ἔγω δ᾽ ἀπόλωλωῳ κοπιτέτριμμαι. Καρ. Σωῷρο- 
γεῖς, ι2 

Ἑρ.΄ Πρότερον γοὰρ εἶχον μὲν παρὰ ταῖς κωπηλί- 
σιν ι 

ΓᾺ 

- » τ ᾿ ω , Ὁ ΝΟΡΝ . 
Ἑρμῇ διὰ τὴν ἑρμηνείαν, καὶ ὅτε ἔσπενδον οἵ παλαιοὶ ἀπὸ τῶν 

ἣ , 3 , ΡΒ ᾿ .“ ι ΄ Ὁ 

δείπνων ὠναλύοντες, προσισορεῖὶ καὶ ὅὃτε τὰς τοιαυτὰς σπον7ος 
"» -»ε - Ω [2 “ ΓῪ Ἢ 

ἐποιοῦντο τῷ Ἑρμῆ, καὶ οὐχ, ὡς οἱ ὕςερον, Διὲ Τελείῷῳ δοκεῖ 
ν᾿ ς “Ὁ “60 ΄ “Ψψ-Ὸ κ 

γὰρ Ἑρμῆς ὕπνου προςατης εἰν. 

1120 Σωφρονεῖς]} 

καὶ ἐληϑῆ λέγεις. 

οὐδογυαΐιϑ ᾿πἸοῖο οϑὲ, 46 
νοίιϑίϊθ ΘΗ ΓΔ η15 πῆς 11- 

θγα. Ργοά 5856, ὈἘπιϑύε,} 

ϑυσιάζει. Ὁ. 1,8. νεγπ 1). 
μὲς του πὶ ΠΟΌῚ15 ΤΠ 1 ν τι πὰ 
οβίθιίδί ἐπιϑύειν, ἀπο π6 
Ὁ ογγδαηΐθ Εἰὔγαυο ρῥγοΐεο- 
οἴιαην ἔμ1556 δαδρίοοσ5, δ(6- 
βου] ρίαπι, παραὶ ϑυσιάζειν " ἃ- 
ἸΙΟΔῸΙ ΠΟ ΓᾶΓΟῸ ΟΠ ΠρΙ, 
αἱ οὐΠρᾶπι ἀοβουιρίου8 ρα- 
ἰείαοϊαί 1τἰογργοΐαίο δα]ε- 
οἷα. Ἑαυτάοθια μιὰ θη γ 
τ ρααϊδη τ πῈ ΚΡΙΤΟΥ͂, ἀτιπὶ 
ψ θυ 68 ΠΡΡῚ δά διροαπίτιν, 
41 οδιιβαη Δ] ΓΟ ΓΙ 5. 16- 
οἰϊομ8 ρυουόμπί, Ἐπεμελεῖσϑ᾽] 
προενοεῖσϑε.. Ο. 1,8. Ἐπεμε- 
λεῖσϑ᾽] ἐφροντίξτε. Ὁ Ὁ. Ἧ:- 
τὸν μέλει ἐλάττονσς ᾧροντές 
ἐσ. 1,Β. οὐδαμῶς διὰ φροντίδος 
ἐςε μοί, Ὁ. ᾿Απόλωλα] ἐῷϑι- 

θην, "“Ἐπιτέτριμιμαι) ἡἠφανισμιαι. 
1.8. }9ὈΠύΌ. 

᾿ 

"Ὁ ΄ ἢ .Ὁ 

ἀντὶ τοῦ, ἀϑ μόλις ἐπεσραχᾷης" καλῶς 

“- 

νι 1191. Τ αἷς καπηλισιν] 

Τῶν καπηλίδων, (Οὐ. 1,8. 5ῖρηι- 

οοίογιία αὐ γοην ἐπαην, εἴ 
ῥγοργία οοπυηιοαία Θοιυ 67. 81ὲ5 
85, ὭΟΠ 88[18 νιάθο, ατιᾶ- 
1611 τι] ἰᾶδο τηϊογργοίδ- 
110 Ργδοϑίοι ; 510 γοίου μἀπῈ} 
ΕΥΙΣ 84 14 γγΐοτα, τῶν ἄλ- 
λὼν μοὲ ϑεῶν ἧττον μέλει" 
4ο ἴἘγ6 ραοίο ἴῃ οὐὔὰ Ὁ. 
1,8. “Σωφρονεῖς" ἤγουν καλὼς 
ποιεῖς μηδὲ τί λέγων περὶ τῶν 
ἄλλων ϑεῶν" πᾶηὶ 46 86 δοΐο 

. ἐῥλ. 

“ποίας ἀϊχοταῖ, ὠπόλωλα κα- 
πιτέτριμμαι. Αἰίαμηθη ψΘΥΊ.) 
οδϑὲ, Οὐπιῖοα ἴαοροίϊα Ο(αγ1ο- 
ποιὰ πάρτε, ἀσππὶ 86 Ρ]α- 
ΠΘ ῬΕΥ1856 Μογουγίπ5 δάῇγν- 
γηδϑ8οῖ, γχοβροπάοθμάἀο, ὄε- 
γ6 δαρῖβ, ηιεῖ ζογίμγιαδ ἐμ αϑ 
αιιαϊΐειιβ ὀρογϑαδ τῦέτιο ρέε7-- 
δρϊοίαϑ. 
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’ ΕἸ » ΤΩ ὃ ΕῚ ᾿ Ὁ ᾿ 

Παντ᾽ ὠγαϑ᾽ ἕωθεν εὐϑυς, οἰνοῦτταν. μέλι, 
» δ δῶν, ἃ ΨΑ ΕἸ - Ὁ » Ἶ Ἔ 

Ἰσχαθας, ὃσ εἶκος ἐξιν Ἕρμην ἐσϑίειν 

1122 Οἰὐνοῦτταν.) Οὕτως τὴν ἐν οὔῳ 44 πεφυραμένην μιά- 
“" - " 3 , 

αν. τινὲς δὲ οἰγοῦτταν, εἶἴος πλακοῦντος μετ οἴνου καὶ μέλιτος 

ψινόμκενον. 

ἤσαηβ, ἡπαπ)ν 8 ΠΊ.ΪΟ, ῬΟΥ 
σαπιιι ἑν αὶ τοησ. ἔχειν 
παροὶ ταῖς καπηλίσιν ἰδ ὁ5- 

ΓΕ 
πηλίϑθων πάντ αγαϑὼ, ὦ τ«αιι- 

}οπὲ ἀουΐρελε, νοὶ, παποιδοὲ 

χεγέμε ὀοπαγιεπε σορέασ. ἴιν 

ΟΥΑ ΠΤῚ Κάπηλες 

καὶ καπηλὶς διαφέρει" καπηλις 

ι τς ᾳυρε ξἕχχεεν πορὸ Τῶν κοι- 

νυ ϑ. Ὁ 1 

μιὲν γάρ ἐσιν ἡ τὸν οἷον πωλοῦ- 

σα καπηλὶς δὲ ἡ ϑυγατηρ αὐ- 

. φῆς. (το θᾶ δ κα Ὀὑγα πὶ} - 

ἘΠ ΟΟΓ ἢ ΤΟΟΟΒ ΟΣ. τον 

ὩΥΒ 88: ὈαΥτ ἢ Ἰδτοὶ δ ο- 
1 οὐ δι υ. 53. δ6- 

ααθηϊ νογϑὶ, 1ἰἶὺ αἰϊέδαι 

ἀπ) δοῃΐουϊα, πὶ ὙΘΙΘΙ5 
Ἐχρϑα  ]ββὴηο, πδβοϊο α(αἱα 

ἐγ θαϊαι. τ πἰγοαο Οὐε!- 

οο: Ρῥγοχίηβ ,8. αὐ νπΐδι- 
ἕδιη [δε τρηθ, Πάντα τ ἀγάϑ᾽ 
ξωϑεν" πανΐτο Ἰον ΕΠ 5. οἶδε οπ 
αἰ 1) Ὁ. Πάώντ᾽ ὠγέσϑ᾽ ἕωϑεν" 

δα ἀπ] θὺ τῷ εἶχον) 

ἔργον. απανὶ νοϊθΐδβοι : πρό- 
ὑἄερον εἶχον ἔργον πάντα ἄγεσϑαι, 
οἰνοῦτταν οἷο. απο ἰαθυγὶδ 
εγαέ γπὸπ μαγ ἔπδι ποθι 

αἰ σε, εἰ οπιπῖα, φηαάθ ἐο- 
χιαῤανι τε, πιλὲ αἰζονγεῖν. 

δι. ΔἾ}}} οοῖ,, αὐδιοθι Ὁ 
πᾶντ᾿ ἐγαϑὰὼ ἀοδογανηια. απὶρ- 
Ῥὲ πε κι. Ἰοηπ ηἾ {δ ηλε- 
18), αὐᾶλ. ὼς ἴρδὸ ἰθτὸ 

ῬΓΟΪαΐο χαἰϊιδίχαν τηᾶδιιιδ 

Βεπιεϊοίτι5 δὰ (αϊιπιαολμὲ Ἐῤ. 
1,)ν΄. “Ἕωϑεν}] ἐκ. πρωΐες. Οἷς 
γοῦτταν) μιουςόπιτταν" Ὁ 1,}}1 
ταν 4πὸ σοπβεμῖ Ὁ, 
Ριαοίεσ αᾶ. αιιο π᾿ εἰ ἃ-- 
ἄτι νοθ0 ῬΟΚΙΌΓΙΟΥΘ ΒΡῈ Χ 
τ ἀοι εν ιῖϊ : 1η ΠΥ σΊ δ. ΨΈΤῸ 
αὐἰδουιρῖα τ κρελιττοῦτα δὲ, 

δ᾽ κοινῶς εἰώϑασιν λέγειν ἀπό- 
ϑερκα. “δ 292. Οαπρίμης 
δυδιτα νι 1 Ὗς, μουςόπιττα, 

Τιίαςοοπία φτῖπο 
Οἰοδοαθ 1885. αα 

ΓΣ 

μιϑυςόπιτα. 

διἐεδαοία. 

᾿ 

ἠή Πεφυρακιένην) δῖα. Οὐ- 
νοῦττο, ἢ ἐν οἴνῳ πείβυρ μένη 
μάζα " οἱ δὲ, εἶδος πλακοῦντος 
οἷο. Φύρειν εἰ Φυρᾷν, πείζυρ- 
μένος εἴ πεξφυρακεένος 1 τ) 6 Π}-- 
ὈΓΠΒ. 5ϑ0ρθ. ΟΟΥΠ ΠῚ ΔΉ ΠΥ, 

ἰ)6 1 νοτὸ ᾿οοϊομο Εὰ, Ας 
ἴη ΡΟΝ ΣΟΥ θιι5. τϊμι5. δά-- 
οὐσαϊο ἘΧΡΙΌΒΒΔΠ). 

45 άϑηκαι πεινῶν] ΟὐΪ5. 
Βόσιιπ. δἱ δ)0 “ἀπὸ ΡΟηδη- 
1}, δὲ} τἰδ8, π)6 απ! ἰδ 
{1 : νιάδοοπιθ, 81: ᾿π0 18 
Δ] 1 ἃ ϑεξαα μϑανγο }1- 

απ. ΒΟΥ: ἊἌνα- 

βάδην" ἐφ᾽ ὕψους" ἄνω τοὺς πό- 
δὰς ἔχειν, καὶ κοιμσϑαιε" πᾶ, 
πὸ θαι" οχ δοδλοδέαςίς [ἰι18-ὶ 

86 διμμτα, δι) 1οΣαν πϊὸ 1086 

οοὐν 



ἀμ. 

-- 

ΦΔΟΥΤΟΣ. 

“ ΩΣ ΕῚ , 

Νυνὶ δὲ πεινῶν, ἀναβαδην ὠναπαύομαι. 
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1124 ᾿Αναβαάδην. ᾿Αντὲ τοῦ, 45 κάώϑημαι πεινῶν. ἄνω, Φὴ- 
᾿ "᾿ Α 70 ω »" ξ 4 ᾿ ι , » 

σινῳφ ἕχω τοὺς πὸ ας κοίκκὼ μενος οέ γὰρ διάκονοι τοὺς πόδας αν 

- " “, ᾿] ΡΞ ε ᾿ - ’ 

εἶχον πρὸς τὸ μὴ βαρεῖσϑαι ὑπὸ τοῦ δρόμον. 

Ῥίμέμπε “4γ1δὁἱορλάπ. πάντ᾽ 
ἀγλϑ᾽ ἕωθεν εὐϑὺς οἰνοῦτταν 
μέλε. μουςοπίτταν. ἴὲ 1Δο- 
για αριίδέεῦ ἐπ ϑολοίϊἑδ 
2155. οἰνοῦττα μὲν ἐςὲ ἡ κοι- 
νῶς λεγομένη μιουςύπιτα μιε- 

λέττουτα δὲ καὶ κοινῶς λεγομένη 

ἀπόϑερμον. Ἐδάειῃ 7 οπιαθ 
νευρὰ ἐχμιριδ ἴθ ᾿Απόϑερ- 
μον. Ἐσϑίέειν) τρώγειν" αἴᾳψια 
1ἰὰ ν᾿ 1129. ἴπ αἴτοχψαθ Οο- 
ἀϊοε: Κατήσϑιον) ἔτρωγον" τρώ- 
γειν δϑιὴ χορ γ 8 μα θα νἹτη 
1 σψαϊραγὶ Οτγάαθοοσαιη [1π- 
σα. 

ν. τι2ά ᾿Αναβαάδην ἀναπαύο- 
μια. Ἤγουν, ἐπάνω ἔχω τὸν 
πόδα εἰς τὸν ἄλλον. Ὁ. 1,8. 
ἤγουν, ἄλλον ἐπ᾿ ἄλλῳ πύδ᾽ ἔχω 
(ἔχων) κεῖμαι. 1) Ὁ, Αἀνεν- 
Ῥίμ. πὸ δοάεπὶ πιοάο ἃ 
ψεΐενιθιιβ αχρϊσαΐππι, απᾶ 
ἂς τῷ αἰϊαβ δἀουγαίϊιβ ἃσε-- 
718: ΠΟΒΙΓΙ Θμδυγδΐουοϑα 11- 
τε] χεγαηΐ, δεϑαθγο, σψο] γ6- 
εἰετιῦεγε αἰΐξεγο μεθ, ϑδαυΐ 
οὐ ἦπ αἰξεγεπι ἐπι)εοίο; 
«ιιοά ἀϊοὶ βοϊοὶ ἐπαλλὰξ. 51- 
νε, ἐναλλὰξ ἴσχειν τὼ πόδε. 
Μαϊΐαπι 011 ΖἼοογολέμδ Ἰοοο 
οοπίαπιϊ παι ϑβῖπιο,, ατιδπὶ μοο 
Ῥϑοῖο τοπηβθπάιπιὶ 6586 ἃγ- 
Ῥιΐγου : ̓Αναβάδην, ἐν σκέμπο- 

δι καϑέξσϑαι ἀναβάντα καὶ 
μετέωρον" ατιὰ6 σορα]αΐα ἴμε- 
χαηῖ, πιαὶθ διπὶ| αἀϊνῃ]δᾶ: 

Ἰαναῖ ϑδιεζαας, ᾿Αναβάδην κα- 
ϑησϑαι, μετέωρον καϑέζεσϑαι. 
ΘΌΒΡΙΟΟΥ διπὶ ΘΧΡ]ΔΙΑῚ 
ΟἸἰοοδίαο Ἰοοιιὶοηοη ἀθ δδγ- 
ἀδηαραϊο ᾿πάξοουνε ἱπίον [6-- 
τὐϊπας δὐδιάοηίο, αναβάδην 
ἕξσϑαι, νε] καϑέζεσϑαι, αἰϊαπὶ 
εἱ οίμιχ οσοηῃδιρπανις Η], 
ΘΙ. χγη5. 

σοΥδ5 “γἱδίορβαπῖδ: ΠᾺΠῚ 
4.46 ἀδίποθρβ ϑβεαυμπηίαγῦ, 
Ρεγποηϊ αα Αορμάγη. ν. ὅ98. 
τεοίβδ. σεῖο, ι᾿4ποὸ οὐαὶ 11 
Ἐ4. Μεάϊοὶ. ἐφ᾽ ὕψους πηαΐα-- 
ἵμπὶ οοπδεὸ ἴῃ ἐῷ᾽ ὕψους. 
718πι δὲ πὰ ἰειπουτίαϊς 11- 
ῬὈγαρὶϊ εἴαρϑδιιπι πὸ του οοεΒ, 
εἴ βοίο!ο ἱπβουᾶβ, ἄντὲ τοῦ, 
ἐφ᾽ ὕψους κάώϑημαι πεινῶν, 86- 

πὸ 86 ἰοοῦβ αρεῖ, εἷ οοι- 
εἰποὶ που ρυ εἰδί!οπ6Πὶ 8 ΡἈΤῸ- 
χῖπιο Βυθ)ιποία ΟἸΨΘΥΒΩΠΙ: 
ἄμπαγθ, βεοι8 δία 1) ΡΓΙΟ- 
τθὰ5 Εάἀ. {πάρ ββρᾶγδη- 
ἄππι: εἰεμπῖη να]άς αὃ- 
ταπί, ἐπὶ δεδίϊπι, αὰὸ 4818 
Ἐβοοπάουι, δεαάσγε, εἴ, ρε-- 
εἰἰδι5 διυγϑιίσε ρῥοΥΥ οὐδ Οτέ-- 
ὅαγο, αυοᾶά εβὲ ἄνω ἔχειν 
τοὺς πόδας κοιμώμενον, παἴ 

88 118 Παιοξ εχ δάάιία σὰ- 
ἴοπα: φιεέρβρε πειϊπέδέγὶ 567-- 
ψεζφιιο διερὶπὶ ἡαοεδαπέ ργο- 
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Κὰρ. Οὐκοῦν δικαίως, ὅςτις ἐποίεις ζημίαν 

Ἔνίοτε. 

ΕῚ ω "» , 
1125 Οὐκοῦν δικαίως, ϑετις ἐποίεις ὀγμέαν.} 

ἑποίεις ζγμουσϑαι τοὺς ταῦτα τὸ γα ϑα 

ὁ Αἴσωπος Ἑραῆς 4Ὁῷ τοιαῦτα ποιεῖ" καὶ 

αὐτὸ λέγει. 

»  ς 

1127 Τοὺν τετράδι πεπεμιμένου.] 
, Ὅ, ὙΕ - ͵΄ 

κοὶ καϑ' ἕκαφον μῆνα ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀπετέϑεντο 4η Ἕρμον" 

᾽ 

ν. 1195 Οὐκοῦν) Λοιπόν. (". 

1,85. τὸ λοιπόν. 1)᾽ Δικαέως) 

πάσχεις τοῦτο. Ὁ, 1,8. αἰλιῃ 
δ ΘΠ ΠΔ 1 ΠΡ Θ1Π 6 Ρ6- 
10. ἰδ{{π|ὸ ὀχ ροσίαμι ᾿πνοιΐο: 

δικαίως, Φησὶ, πάσχεις ταῦτα, 

τοὺς σοὶ ταῦ- 

ῴμαν ὑφί- 

ὅς΄ς ἐνίοτε ἐποίεις 

τα προσάγοντας 

σασϑαι. ᾿Ἐποίεις} ἡ μον. ᾿Ἔνδοτε) 
ποτέ. (. {,Π. πάντοτε. ἰ)}᾽). 

Ἔχι.ν] ἀφ᾽. ἡ οὖν. 1,8. παρ᾽ ἡ- 
μιῶν, 1)᾽ Ὁ. ογρόγαα οορε- 
Ταπὶ Οὐπιξοξ πιοηίθπι; δϑηϊ 
δῖ δ σϑιροη85. γεγο η- 
ἀᾶ: εμπζηυροῦο 71|7)6 1171 0 Θ516-- 

χίδ, σχιοὶ αἰασιπιεηι, αἰϊψαο 

οαμροηδ αὐόγγοϑ, ταΐθ ἐοέ 

οοηιηνοία ρεγοὶρίεδα. 

7θοίες ἐπὶ αἰξιην ροωῥτιϑ., γιθ 
Ζεγεμέ οοπέδμα εὐἰϊδοιςαέῖο- 

7γι6 7 αΡ 5, αἰφθ ὑπέϊζηιθ-- 

δ06). μέ. 

406. Τοιαῦτα ποιεῖ} Οπαη- 
{{λπ| 1 ἰπἰ8 πῦμ Ομ πὸ 
Μὰ 18. 51} βοηβι1ι8: 5820. 6)}1)}} 
δοίρέ “εγοιγῖμδ, πὶ δάρρε, 
ἡμαθ ὥθπε δ 86 πιεγιἐθγμηΐ, 

τοιαῦτ᾽ οὐγοϑ᾽ ἔχων. 

ἈΡΙΣΙ δὰ ΝΟΥΣ 
4 

1155 

Ἑρ. Οἴμοι τά- 
λας, , 

τοῦ, 
σοι παρέχοντας. δ γὰρ 

γοὶρ ἐν τοῖς ΙΝύϑοις τα 

5 

Ἀντὶ 

« 
Η τετρὸὶς ἐνομίζετο τοῦ 

ἐπι)ογμγίο πιαοίρέ; νἱάοηΐατ 
ἰδ ἀἰοοηἀορα!!} απδοάδι 
84 ογδιϊοιθ ΦΧ) Πα 51} 

βδο απᾶὸ νι χ 8100 πη οιηθ τ ᾶ- 

πάρι, ΔΝ 10. τἀ αν ΕΓ 8. 

47 Τοῦ Ἕρμον) Ὡχ ΑἸ1- 

πὰ τορι τοῦ, απο Βαἀ, 
οδιεγας ᾿ΓαοίΥἸπΙδο σαι, Β᾽ 1}, 
41} πο χ, ΒΟΥ ΠΤ ἐποίος 

τοὶ: ταύτην τὴν ἡμέραν ἀνετί- 

ϑεντὸ τῷ Ἕρμῃ" Θὰ ΘΟ ἢ 
εδί, πὸ οοἰ]θοῖαχα βρθοιο- 

βδὲ απεπισηδμ οἰδοιρίαῖ : νὸς 
Ἰατὶ ϑολοί. 5011 08. {||556 νθ- 
ἰογθ5. ἰδίο εἶθ δ πρὶ 5. πιθηπο 
510 5. ἀο αὐ! 4} ἃι1 μ6- 
οἴιμΐᾶθ βορυπιγο ΜΟΥΟΏΙ1Ο, 
411ὸ 1961 βεῖποοι ᾿πονὶ 5086- 
5.15. (ἀνόνλοπὶ δἀιϊοι ρ ΓΟ Τς 
᾿Αποτίϑεσϑαι, αιιομγδ οι} 
1,115. δεροποῦθ, 510 τἰ5ι}- 
ραίαν : Μακιίτδ. αἰχιὶϊ 1., δὰ 

τοῖν ἃ δ Ἑ 3 
(τ. ΧΝῚ,. 2. παῤ' ἕαν- 
τῷ τιϑένκε, 5εέροπθῦε, φιος 
ὧν ὀσοπος οοπἠογαέτι. ΘΥΟΧΙΞ 
"ἃ ϑωζηκαδ τὰν ἔνθ χΊοοΙ δα} 

ΤΘΙῸΠΠ 1. Πεπερμομένου πλαᾶ- 
κοῦντος οἱ Πέττουσα᾽ ΡΓΙΟΤΘ 

Ἰοοο ἰμίθϑεϊοῦ εδὲ Μὸ. 1.8, 

7 



 σει 

ν ΠΟΥ ΕΘ: 
. ἢ 
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ΕΣ “Ψ, ὔ 

Οὐμο, 2 λωώκουντος τοὺν τετράδι “πεπεμμένου. 
ἐὰ : » ΄ὔ ᾿ , μο 

Καρ. Ποϑεῖς τὸν οὐ παρόντα, καὶ μώτην καλεῖς. 

-“ Ἕ "- ᾿" ᾿ [ω . -»"Ὕ ε ᾿ ς - . ε ΄ 
τῷ Ἑρμῇ. ἔξω γαο τῶν ἕσρτων, ἱεραΐέ τινες τοῦ μήνος ἡμεέραι νο- 

3 ΄ - »»" « , ', ’ 

μἰῴνται ᾿Αϑήνῃσε ϑεοῖς τισὶν, οἷον, νουμηνία καὶ ἑβδόμη ᾿Απόλ- 

λωνεν τετρος Ἑρμῇ, καὶ ὀγδόη Θησεῖ, 

1128 Ποϑεῖς τὸν οὐ παρόντα, καὶ μάτην καλεῖν.) Ἡρακλῆς 

γν. 1127 Οἴμοι. Φεῦ. Πλα- 
κοῦντος] ἕνεκεν τοῦ. ὦ. 1,8}. ξἕ- 

νεκα. 1)᾽ Ὁ. Οδηιναπι ρεη- 
ἄεγς τόπο ἃ σεΐαϊα ΡΥ 86- 
Ῥοςπίομο  απειπδδιπηοθιαιν οἵ 
ϑολομιαδίοα αὐ Αὐομάτη. ν᾿ 
20. Οἴμοι τῶν ἐτῶν τῶν ἐμῶν" 

σφόδρα ᾿Αττικὴ ἡ Φράώσις" λεί- 
δ 

γοὸρ τὸ ἕνεκα. Πεπε ακενου] 

ἐφωμω μένου. ο. 90. ἐ 

τετράδι ζυμου μένου καὶ διδορεέ- 

ἑκώςῃ 

γου μοι. 1,18. 

ἐπειδὴ τῶν ἑορτῶν ἔδω ἱεραὲ 
τινὲς ἡμέραι ἐνομέζοντο εἷο. 
απο 0 βαρρ ομάϊι) 6556 
Ῥοβίουτου. οδίοπαις, 1)6 ἀϊε- 
Ρὰ5, 401 4π|θι5. {118 οϑϑϑηΐ 
βδ8ογῖ, δγὰπι ΜΖ έίοολόχιι, 
τοὶ ρὶομἶβ ρΡαίχ δ ρα εμ1551-- 
125.) ΘΟΠΒΟΡΙ ΡΒ, ἰδία 25γο-- 

οἷο δὰ Ποείοα. Ἥμκ. ν. 770: 
Φιλόχορος δὲ ἐν τῷ περὶ ἡ ἦμε- 
ρῶν Ἡλόον καὶ ᾿Ἀρύλαογεε' λε- 

γει ἡ δ΄ Ἡρακλέους 
καὶ Ἕρμιοῦ ἔσιν" ἡ δὲ ἑβδόμη 

ἱεροὶ ᾿Απόλλωνος" ἐν αὐτῇ γοὸρ 
ἐτέχϑη" διὸ καὶ ἑπτάτονος αὖ- 

αὐτήν" 

΄ 

τοῦ ἡ κιϑάρα" ἥ τετρὸς Ἡρα- 

κλέους" ἐν αὐτῇ γὰρ ἐτέχϑη" 

αἴιᾶθ 581 δὰ ϑολολίασκίαθ χ10-- 
δ Ἰοοιη. δαεομηηοί δ .1551-- 
τ. Ἐχ δοάθπ) ΟΡΟΥῈ μ18- 
Παγπἶ,  π|ὰ6 ρΡᾶννὰ5 ,..71ο-- 
γηεγὶ ἘΠ ΤΑΙ ΡτΟΔΙ 8ᾷ 
συ ΣΎ οο, 5 58. δι 2 5 
εἰὰβ ἴὰ Τετραδι γέγονας. Ν 4, 
Ῥω Ὁ 58, 
ο᾽ ο. ἤϊοιιγ8. Ἰ)έμπαν. Ἐγ- 
{πηρ. οὐ Υ]. Αἀ)͵οίαη. ἤππὸ 
δεμποϊ πῆ) οὐ (ὦν 1,8. τη- 
δουρί: Τοὺῦν τετράδι πε- 
πεμένου " ἤτοι τοῦ καϑ' ἑκάςην 

τετράδα τοῦ μηνὸς πεπεμένου, 

ἤτοι ζυμεου μεένου καὶ ἐμρβοκυντι το ΐ 

ζομένου " ἑκάξου γοὲρ μηνὸς ἣ 

γουμοηνίοι καὶ ἡ ἑβδόμη αφιέρω- 

το τῷ ̓ Απόλλωνε" ἡ δὲ τετάρ- 

τῇ τῷ Ἕρμῇ" ἡ δὲ ἕκτη τῇ! 

᾿Αρτέμιδι, καὶ ἀλλὴ ἀχλῳ. 
ψογυΐι 68ῖ, 4ιοα αἀε βοχῖο 
ΠΊΘΠ515 ἀϊθὺ Ρταροῖριο ὙΒὸτ- 
ΘΟ ΠΟ ἢἶ5., ΠαΡΡΐ : 1} πὶ ΘΠ} 
οὐ )}1΄4η8, οἱ ΡΒΙ]ΟΘΟρΠδΠα 
γα Ἰοπθ πὶ Οὐ βίο οἶδ η Ργο- 
[ο55118. ϑοογδίεβ παίαϊοη Πα- 
Ῥυοσαηῖ: ΖΦ έορεπ. 17..ὄ 11, 44, 
ὙΙάο ωο, Ζμίσογδ. δὰ “ριϊ, 
ῬΡ᾽).: 
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Ἕρ. Οἴμοι δὲ κωλῆς, ἧς ἐγὼ κατήσϑιον. 

, “ 

σλέων μετα της 
3 ΩἹ Ν , 
Ἀργονς εἰς Κολχους σὺν 

3γ ἢ 

Ἰάσονι ἐν έῳ τῇ νήσῳ 
ἐξελϑὼν, χαὶ πέμψας τὸν ἐρώμενον. αὐτοῦ (ὃ Ὕλλαν ὕδωρ ἀν- 

τ“ ληςαις, περιξκιενεν φαὐτον" τοῦ δὲ ὑπὸ Νυμεφῶν ὡρπασϑέντος, Ἥρα- 

κλης πολὺν χρόνον ἐζήτει" 
ἤκουσε, : 

νυ. 1129 Κωλη.} Τοῦ μη- 

ρου" τοῦ ἐντέρου. ΘΒ, 

ῬΥΙΟΥ ὁδφιθ μὰ 0 ἱπῖεγ- 

Ῥνοῖαιο 5011 εοϑὲ η 1) ὺ. 

Ἣν γείϊθη πὸη ἰδίαι ἰδαα. 

σπμεῖδαε οὐαὰ Οὐὰά,. 1,8. 56. 

εοἰϊαια “Ζ2|ὲλεη. ΤΧ. Ρ». 268. Ε. 
εἰ ϑιωιας ἴάτν βου Ρ 5, 481} 
οὐϊίαβ ἴῃ Κωλη. Νου δ 6 

Ἰδπλδη δαϊημιι5 56) δ᾽ οὐμι5 Ατ- 

σικώτερον 6580 Ἰμάιοαν ἊΣ 
αὶ ΄᾿ὐχ, ὧν ἐγὼ κατήσϑιον" 

Ὠς41ι6. δἰτἴον ἐΧρυ δδβιϑοο (Ὧ- 
δαπθοπιν νιάθο Απῖι. ἴῃ 

Αἰθη. ΙΧ. ο. 2. αυσῖῖι 
ἀπαμανττν ποίου [41] 4τπ| πὰ 
ῬΙαηίβδιιαθ Ο. 1) Ὁ. δοοεααΐῖ, 

αἰἑἀϊογολ ἰεοιοηεαι 441γ1-- 

δἰορπμαμὲ τοάδεγθ ποη ἀ101- 
«ἢ 

ἀξδ. Ὕλλαν] Ηαρο οπιπ πὶ 
Ἐ44. 68. πιγίριίαγα. δι εγὰ 
«υἰάοπι ἱπϑυ 1 ἀραπδηῃ5, 564 
αιᾶιι νοΐ ἰδηηθση ἰδ .ὶ 
βαορίας "ἀπηθοιῖ, ἴῃ ϑμέαα 

ἴερὰβ Τὸν Ὕλλαν κραυγάζειν" 

ῥΡτο αι ΠῚ 6 οοὐτορὶμ 8, 

αἷς ΟΠ σοηβοο, Νί", 1,8. 

Τὸν Ὕλλαν βαςάζειν᾽ ἐπὶ τῶν 
μάτην πονούντων" ἐπεὶ τὸν "Ὑλ- 

λαν εἴς. 1ἀφἢ ψεὺ Ὕλαν 
κραυγώζειν» δα δὶ ἀἰδδει- 

ὕφερον δὲ ὑπό τινος αἰϑερίας (ωνῆς 

ἘΓ ἀπᾳαθβ Οοάεχ. ὕἱτγο 
τποο μι } 1π|8 χα οί, 50]}- 
Ἰαραθ ρυημπαο ἀιιϑ 1188. ἀρπά 
Ροθίῶβ. οοῃίγϑοιἃ 0116 πηὸοπ- 

βίγανευ!. Πφγοῦ δ Βι5ῖο- 
χἹ αι Ππιϑ 50. ΟΠ 0} 6 ΓᾺΡΓ ΠΣ 
Ἡ ναι. οἰ 115 τη ᾶΤ 80. ατιο-- 
ααὸ 9Ὸ. Ο.Ἔ ρνδοΐουι; Ὃ 
ἭἫρακλης εἶχεν ἐρώμενον τὸν 
Ὕλαν" (ἀΠπολαπὶ λ διρόχρο- 

δἰ" 12} ὅτε γὼρ π’ "ρὲ τοῦ 3η- 
σον (᾿Νος αι 5101 νοΠ, ὁχ- 

ἰγιοαγο ποήπθο: ΠΟ 61 Π} 

σοησναϊ, απὸ. ἤσιχα ἀτπι6- 
τὰ νειν, Θησέως, απδη-- 
ἀπδὰ ποὺ ἀδβιη, 4Π| ΟὐἱΠλ 
Ἠοτοαϊε “ οβοῦπη ΑΥσοηδι-- 
{15 {πον Γι 1556 ΠΟ] ΟΥ ΟΡ Ω : 8}} 

νόολε Εὐουσϑέως 3) ὁ Ἥρακλῆς 
͵ "Ὁ 

ἐπέφϑη ἐπεμῴϑη ἐπὶ τῷ λα- 
“ «. ΄ 

βεῖν τὸ χρυσόμαλλον δέρας, 

εἶχε καὶ τοῦτον κμεϑ' ἑαυτοῦ 

Πέμψας, οὖν τοῦτον λαβεῖν ὕ- 

δωρ. ποιροὸ τῶν πηγῶν ἡρπασϑη» 
ὡς ἱσορεῖ Θεόκριτος " (" 16. ΧῈ}}.) 

καὶ Ἡρακλέους. τοῦτον ὦ;- 
χοῦντης παρὸ τῶν πηγῶν, 

τον 

τοῦτο 

ἤκουσε, ΠΠοϑεῖς τὸν οὐ παρόντας 

καὶ μάτην καλεῖς. (Λπὰο χγ- 
ἀἴι5, οἱ, Ὁ τοσοηῖϊονα Ρ]6- 
γα ϑοϊοαΐ, ρδριη) 616-- 
δαυῖευ διηΐ δυγιρίδ: πηγοὶς 

δαΐοπι νον Δ Ρ6 1455. νύμις 
ῷας πηγαίὰς, ἡτδὸ Π υ]8Π) γἃ-- 
Ῥαοχαμῖ: πάλι αἱ ἰοπίοπι Ρ6- 



ΠΟΥ ΟΣ; 437 
ο , 3 , , 

Πυϑεῖς τὸν οὐ παρόντα καὶ μάτην παλεῖς 

“- ΡῚ ᾧ ω " 
Ἐληῴφϑη οὖν τοῦτο εἰς παροιμίαν ἐπὶ τῶν μάτην προσδοκούντων, 

1120 Οἴμοι δὲ κωλῆς.] Τοῦ 49 κώληκος λεγομένου " κῶλα 

δὲ τὰ ἐμπρόσϑια μεέρη τῶν ἱερείων. ἔςε δὲ ἱ ἱερὸν δ βραχίων τῶν 

ἀλόγων ζώων. ἄλλως. το ἐαπρόσϑια μέρη τῶν ἱερείων, τὰς ἀγκύ- 

λας θςώδεις. διαβάλλει οὖν ὡς θςέα τοῖς ϑεοῖς προσφέροντας. 

5845, ἴπ ατιομὶ ΔοΙαρβι5 Ηγ- 
1ὰ8 οναμμΐ, ἀιοίοσ “ροίίοτι. 
λ. 1, ΄222. «οοσάνογχγιῖ, 
4118 ΠΟΤᾺ Ὑ6 1 δηλ ηλη 1Π- 
ἀϊιοαι ἢ Μονβθα8. διΐεπι 1{|6 
Ῥιονουθῖα 5. ἀθ Ν οἰθυιη ο- 

Ἰιδάδι. ἰγασοράΐα 8ῖπ6 αἷι- 
ῬΙοὸ ουιναίιθ, δὶ. ετοι- 
Ἰὰτη, αὖ ἂν Πγία ᾿ποάβϑι}} 
απἀοτοηίο ἀοδιβίογει, νὸχ 

σΟΟΪῸ τῖ588 ᾿πομπ|, Ποϑεῖς 

σὸν οὐ παρύντα, καὶ μάτην κα- 

λεῖς" αἰιὰθ δοηϊθηία ἴϑηϊο 
ΓΟΡΟΥΘ. ϑρθοία!οΥθ8. δ γι, 
τὶ ραγοθηαθ νυρατς. ὈΥ1- 
νιεσῖο ἀοπάγοίιγ, Αὐϑερίέο 
ψΟΓῸ (ωνὴ οπάοιη, πᾶς οὐ- 
ρώνιος εἰ εχ, οἱ κληδὼν" 
4πάγαὰ 6Χχ σοῖο, δαοίογο 

Ἰαΐϊθη!θ, δι ϑβάγι 1] ΤΟΡΘΠΙ1- 
πὸ δάραϊδιι τηϑηῖ685 βιρεγ- 
βιἸο886. ναΐάθ σοιηπηονθθαπ- 
ἴὰγ: οὐορίροίἑβ τὸς 7ιἶνο ΝΥ, 
52. εἰ δρυὰ 2 οσεμ. 17.. 1, 

115. ῥαγῆναι Φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ" 
ΘΑΓ ἴῃ 'ΓΓΙᾶσοοα!8 ηπο- 
απ, πὶ ϑεῶν ἀπὸ μηχανῆς» 

τιϑ5 δ)ὰ ποάτιη) ἔαβθυίας 50]- 
νοπάππι.. ε]8 νῖοθ τοῦ 
ἸΠοϑεῖς “Γροδίοίίθ Ἠαρθοὶ Ζη- 

σεῖς Ο.Ο1Χ, 57. πια!οαὰ6 
τηᾶσὶς 14 ἈΕΡΕΛ  Ν 81 ἴῃ 
ΤΠΘΙΠΟΥΔ ΠῚ ΤΟΥ ΟΟα5 6Χ .247γ1-- 
σιοηιῖο οομϑιϊαΐ αι 4 Ογϑι- 
τα 1015 απ ά ἀρδυτάππι 18-- 
ΟΥΙΠΊο πόϑου οἱ ἔρωτος, ν61- 

ΒοΓαΠΙαι16 ποϑεῖν εἴ ἐρᾷν, 6Χ 
4αϊθιι5. πο δδὲ ρυδεοῖμια νἱ 
Ριδοβθηλλι παι, Ἅ{Ππ4 Δα 4058 Π- 
65 Ρονίϊοῖ ; Ὑλοοογέξιεδ οἵ-τς 
ἴα: Ἡρακλέης .. Παῖ- 

δὰ ποϑὼν δεδόνατο 1, 
ΧΊ4}), 05. Δα)δοϊαι νοσὺ ὁπ 
“ΡΙΠοαϊϊοποιι. αἰϊαπ θ, απάμ 8 
πυβϑίτο δολοίίαδία, Ζτοδαοῖ 
δϑὶ τππἴπαίιιβ, α4αρρθὸ. α4μᾶ6 

Εἰ νευθὶ5, εἰ πομῃ}}}}} οἰᾶ ΠΕ 
γα ἀϊϑδἀοαΐῖ: ρῥγορίπαᾷμα Ζ26-- 
χιοδέιις ἀαθιὶ Ο. ΝῚ, “1. νοῦ - 
δα ᾿ρϑιπι, 584. ΠᾺ]}0 σοτη]-- 
ἴάῖπι 1πηϑἰνποΐα πη δα 5. (δι ὅ-- 
ας βαθεῖ, Μ5. ποβίου. ργοῦ- 
8.5 ἰρηογᾶῖ, Ῥνὸ ἐλείῷφϑην 
ααοά οπιπὸβ Βαά. μενναβιῖ, 
ΠαθηΟΙ ΤΟΒΟΥΙρΡΒῚ ἐληῷϑη" 1- 

ἄεα πὸ ἴδοοσοπι ἴῃ προσδοκών- 
σῶν, ΘὈΒ. ΠῚ ἀπ φαυγ 6 Χ-- 
δι] σία οοπϑδαθίιμἀο 507]1-- 
Ῥεμάϊ, αᾳ86 586 0188 ΟἸευ τα 
ΠΙΟΠ ΠΟΥ ᾺΠῚ προσδονεῖν οἷ προσ- 
δοκοῦντες ΕΧ ΤηΟΥ6 ΡΒ] 567-- 
το 8,) πο σαβ.15 4118 προσ- 
δοκᾷν Ἰερὶ ἀερπεταῖ: αἰ ἴπ 
Α. ΔΑ. ΧΧΨΥΠ, 6. 4}101- 
410 σΓοῦτο. 

40 Κώληκος)] Κωλῆνος ϑιεέ-- 
εαδ., ου)ὰβ Ἰοοι8 ἴῃ ΟΥ̓ Π 61 
ΤΘ]ἸΟΓΘΠῚ 510 δϑὶ γα] σθηΠ85: 
Ἰωλῆς, τοῦ λεγομένου κωλῆνος" 
κωλαῖ, (αποπιοάο π᾿ 50}10}115 
εἰϊδ ΡΤῸ κῶλα Ἰεσεπάππι 685- 
88 ὙἱἋ1 Χ11. δέορλατ. 'Τ. Τ᾿. 

Ἵ 
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Ἵ 

3 - 

ιἰόο ᾿Ασκωλέωφ᾽ ἐνταῦϑα. 
᾿] 3 ΄ - 

τα Ασκωλια. ἐν ἡ 
«, 2 

ἡλλοντο ἐπ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ; 

5 ἐν νυ, " λ ΕῚ ᾿ 

Καρ. ᾿Ασκωλίμ᾽ ἐνταῦϑω πρὸς τὴν αἰϑρίαν. . 1130 

᾿Αϑηναῖοι ἦγον 50 
Ε " ΩΣ 

ξι5 τιμὴν του 

ε ι 
Εορτὴν οἱ 
3 [} ἀσποὶς αἰγείοις 

΄ ΕῚ “ 
Δεονύσον. δοκεῖ δὲ ἐχϑιοῦν εἶναι εἰ ἐπέλῳ τὸ ζῶον. οἱ μέλει καὶ 
5 Ψ, ἃ, φ. 1 

τπίγρκμμο φέρεται τῆς ἀμπέλου πρὸς τὴν αἶγα, οὕτω λέγον, 
᾿ 

Κῆν με φάγῃς ἐπὲ ῥίζαν, ὃ δμως δέ τὶ καρποφορήσω, 
“Ὅσσον ἐπισπεῖσαί σοι; τράγε, ϑυομένῳ. 

Ὁ - 

Ασκωλίαζε δὲ, ἀντὶ τοῦ ἄλλον" 

΄ 

ν. 1120 ᾿Ασκωλία ἢ] Πηδα. 

Ἔνταυϑα] Πρὸς τὴν 

κὐϑ ρίαν] ἐν τῇ εὐδίᾳ. Ο. 1.8. 

᾿Ασκωλ ι ἢ πήδα" ᾿Ασκόλια, 

ἑορτὴ τοῦ Διονύσου  Αὐϑρέαν] 
εὐδίαν. Ὁ. Ὁ. ϑιπη1άι5 
ἴι ᾿ΡΒΘβιορη. νϑῦβιιβ 1010. 
ἜῈ ὕ3. Ε ἿΖ Π “ 

νταῦϑα οἴμωςζε πρὸς τὴν 
αὐϑοί Σπλαὰ ἡ οἵ" οέαν. ὩΣ πλαγχνων) καὶ οἴμοι 

Ο. 1,8. οὔμοι ὠπὸ κοι- 

νοῦ. 1). Ὁ. Θερμῶν) τῶν ζώντων. 
Ο. 1,8. φιυοὰ ε6δὲ αὐϑαρ άπ: 
βδιιηΐ οηπι νίβοουα, ηπᾶ6 84- 
Υβ ἀὐάἀοηίθιι5. δαοϊθηίαγ. 

5 “Ὁ 

αὐτου. 

νυν 

. 
ἐνεπεν. 

ΘΟ ΤΑΙ. Ῥο ογ Οὐν ϑὰ 
ἐμπρύόσϑια μέρη τῶν ἱερείων" 
ἔστε δὲ ἱερὸς Ἕ,. ὁ βρ. τῶν ἀ. 
ΤῈ Πλ. Οἴμοι οἰο. 

᾿ 
τας 

ΕῚ 4 ᾿ Ν Ρ] , 

ἀγκύλας Φησὶ, αἱ ὀςώδεις εἰσί 

εἰο, ΝῺ] πἴἰσ ἂρ οἀϊία 16- 
οἴϊομθ ναῦϊαΐ ΠΡῸΓ ναοί π8[118, 
ΠΟΠΒ1] 1 ΡγοΟχ μηδ: Κώ- 
ληπτα" τοὶ ὀπίσω τοῦ γονώτου 
μέρος ἡ κόξα. κώληξ' ἡ ἰγνύη 
τὸ ὁσοῦν. Ἐχ αἀπρὰβ ἰἰὰ [6- 

5 

κυρίως δὲ ἀσκωλιαάφειν ἔλεγον, 

δοηάπηη Ορίπαραν: Κώληπα 
(6151 πι8}18. πωλιήπεα) τὸὰ οπέ- 

σω τοῦ γονάτου, μηρὸς, ἡ κό- 

ξα" ᾳφυδπᾳίάδη [μοχιοοῃ Μι ὃ. 
4ιὸ γ})ὼω. Οαπρίμδ οϑὶ τιϑ8 
ἴῃ Κύξα, νιυιϊσαῖ 5. δα βέ!ρι6- 
αν: ΟΣῸ 

σϑμ 8 εδὲ Ογηροῖηο;: κώληξ 
ΒΟΓΙΡα8, δὴ κώληψ,» ορρῖθο 
Ραμ! ατϊεγι, 151 ᾳυοά 
μᾶὺ 1π ρᾶγίθ πη ΓΔ ΠΔΡῚΠΙ 
νεΐϊογαὰ. διοίου 81 οοάθπ- 
ἄϊμῃ ραίοῃ. [|ἢ Κωλεὸὼς δαί 

ι -ἄρχῖς 2 Ω οοντῖρὶ ρ]αοοῖ, ὅτε Ἴωνος ϑύον- 
γος ἱερεῖον, κωλὴν ἱέραξ ἐξή ρεῖον, ᾿ ρι 1ρ- 

πασε (ἥρπασε (ὐὕ. 1,8.) - ἀπ 
3᾽ μὰ « , Ροίῖμδ, Ι, ϑοντος. ἑερείου 

κωλὴν εἴο. Μοχ Ἱερὸς Ἕρμοῦ 

Αἰἰδίογις ἀεάιτ διξύαην 56- 
οαϊι5: πα} 1, ΟἿ ἑερὸν, αποᾷ 

- εν 

οὐποίαν η οδὲ ἃ. το] ]οδ- 
γοπ], Π1ΠῚ] 6586. οδδ886. νἱ- 

ἀεραΐαγ, Οδίοσαια. αποά αἵ 
ϑολοίἑαδέος,, ποιᾶνῖ" ἢ 1168, 
ΔῈ 81 οϑϑδᾶ ἰδηίαπι, [)118 δ6ο- 
Ἰεγεηΐ, εἴϑδὶ πιΐθ8 ΟΡ ροΥ-" 
πὰ ππὸ δάξογδι αν, . 1050- 
ταπι [απ]. ΠΠΠ1ΠΠΠῚ αὐῆ τ - 
γ6 14 αι 114 σγᾶνὶβ ἀρὰ (ο- 

᾿ 

πὸ γόνατον δυΐειη 



ἔναντι. 

ἡ οσοαι ἀἰθϑουιρ5}: 

ΠΛΟΥΤΟΣ. 

Ἰ 
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Ἑρ. Σπλάγχνων τε ϑερμῶν. ὧν ἐγὼ κωτήσϑιον. 

τὸ ἐπὶ τῶν ἀσκὼν ἄλλεσθαι, ἕνεκα τὸῦ γέλωτα ποιεῖν. ἐν μέσῳ 
- ΄ “ , 5 

δὲ τοῦ ϑεχτρου ἐτίϑεντο ἀσκοὺς πε(φυσημιένους καὶ αληλιμο μένους, 
. ΄ ω » , 

εἰς οὺς ἐναλλόμενοι ἐνωλίσϑαινον, καϑάπερ Εὐβουλός φησι" 

, Π ; - ΡῚ “ ΑῚ ᾿ 

πα ϑΕρΟ προς γὲε τοῦτο ΟΟἸΟΥ ἕξις μβξσΌΥ 

’ 

Καταϑέντες, εἰσάλλεσϑε, καὶ καγχάζετε 

5 ᾿ "»Ὁ΄Ά » Ἂ) 

Ἐπὶ τοῖς καταῤῥέουσιν. 

Τηϊοοβ, πὶ ἸορΡΙἀΙβϑαι 2 .ε- 
γεογαί8 αἰϊοναηνιθ. ΨΘΙ515 

ἀεδοϊαταπΐ ἴῃ (ἴοι. -41ἋῺἋ0χ. 

ϑ.. ΝΗ βυ ϑάθιϑάγ.,. ἜΠ0Ξ 
ἄδ τοπά! “ἤεληερρὲ Ἰοοιιβ 

ἴῃ. ϑολοί. αὐ Ανοβ ν. 1άρθ. 

δ0 Τὰ ᾿Ασκώλ,α} [ὑ8ῖ, τ] 

Ρεπα πιογοῖν 6 ποὺ ϑοὶιο- 
ο διωδάαδ, οὐ)ι8 ρᾶγίθιη 

ΠΘα8ΕῈ 
ἀ.}} αἰνίαιθ. οομίοεσες Οὐ, 

1,8. αι ἁριτοα! πα πὰ 1Πππὶ ἰὸ-- 
ἔπη}, ΟΝ} 158 1π1{ἰπ|ῃ ἃὉ ᾿Ασκὸς 

Κιαησεφζῶντος ἀτιολ τιν, δά ᾿ηᾶγ- 
σἰηθ πάθοι δαἀριοίι αι, 864 
40 δαάδῃι, 480 σοπίεχίπηι 
1ρ511π) δχρυεβδὶ , πγαπα, ὅοηῃο- 
1 11 ΠΟΒἰ 15. 4. ρυῖμοῖ- 
Ῥίαπὶ δηοη δι Ππ|8.,. ἡτιὰπι ἃ- 
Ριιὰ ϑωξάκη: τὸὼ Σκώλιο 11- 
ὈΡῚ Τιραιιπθη515., 
Π6 Π 4Π}01 δουρί παρα 1ηΐ6- 
σγαπὶ βούνανιῖ, ἴοπίθπι οὐ π- 
γΟΓῚ5. ἀδμηομβίσταηπς ἃ ϑιμεζαα 
ΟΥ̓ Π1881 11 ΟὟ, ἡ Σ χώλ Δ " 
απαιην 8, πὸ ἴοηιοσο αυϊ4- 
πᾶ 1. οἰ ἀἰσαμ, [ἰδ πὶ 

116 Οράεχ ἴαοι, οἷα ἤθη 

41 ἰ8-᾿ 

110 ἰαπίπηι Ἰοοι8, 864 ρΡγο- 
Ῥίθσθα ἀμ] ρ]υγα ἐθβιιηΐ, 
Ἔν ἧ ἤλλοντο τοῖς ἀσκοῖς ἴα-- 

Ο αἰ δ!!οθ. δρίεπαοδβοεῖ, 
ἣ νο] ἐν ἡ ἐνήλλοντο τοῖς ἁ- 

σκοῖς" ῬΥῸ οὕτω λέγον διἐέἑίαδ 
μαροῖ οὕτως ἔχον. Δποίογεδια 
Βρι συν ιμ πα} 1 θη Ρχ86- 
ΒΟΥ αἿπέποίοοία 1. ο. 0. 
ψιάεμάπι5 εδι,. ποιὰ. 2570-- 

ἄαεμα ᾿πϊοανιῖ, Ζοζἑἐλαχεῖες 
Μ1300}}.. ο. ΧΧΜΝ, [ἢ 'ριῖ- 
Ὠ10 αἸβϑι10}}}1 νϑῦϑιι ϑμζώας 6-- 
ἀπ8. οαπὰ Απίποϊοςία ἔτε, 
οἴ ϑολοίῤἑαςέε βουτιρίμπδ σοα - 
οογάεαϊὶ δέ τε πίχοηπθ τηο- 
1105. ΕΧΊβ[η0.5... 4πο4 1πέε 
Βρομΐο ΠΆΒΟΙΠΠΣ, ὅμως δ᾽ ἔ-. 
τι καρποφορήσω" 1.418. 81|Ὸ 

1ἰῦτὸ ἀμμϑέογμ8. ΔαβουΊρβοχαῖ: 
1π αἰΐεσο ποίδθι ον εδὲ 16- 
οἰϊοη 5 νυ ϊεῖαβ; παρε δηϊτη 
ποβίου. Οὐέδοχ ᾿ταιάο, Ὄσσον 
ἐπελεῖψαι" ἀποι ὁρο, ααὶμ 56- 
Πυιη κι} 81 οἱ δη!]ᾳηδ8. πὸ- 
ἰδ, νἱκ ἀμπθιίο: ποῦ, αταὸ 
μη 1 οαιι88., ἀιδηζ 1 - 
μοὶ 1πᾶη8, ἔπουτ τ, ΟὔὈΒΟΠ ΙΗὶ 
ε8ῖ. Αριά “ογπέχιέπν απὸ 



430 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
2 Ἀ ᾿ " 33», ) 5 ᾿ 

Καρ. Ὀδύνη σε πρὸς τὼ σπλάγχν ἔοικ᾽ ἐπιξρέφειν. 

Οὕτω καὶ Δέδυμοςς ἄλλως. ᾿Ασκωλίάζειν ἔλεγον τὸ ἐνώλλεσϑαι 

αὰς Οὐ. Σ, 425. Ργο σπεῖξ 
σαντες Αἰϊὶβ τ [0015 αχίᾶγ 8 
λείψαντες ϑέερλαντ8 Οὔ 561- 

νᾶνιὶ. Γελωτοποιεῖν. διεεζείαϑ : 

νι κου ρίυ (ὐάΐοθ, ἐπὲ τὸ ἐπὶ 
γῶν ἀσκῶν εἴς, Ἰερὶ ἀερεῖ, αἱ 
σοι δ βἰγποίιιτα ργοοσα- 
4αι, ἐπὶ τοῦ ἐπὶ τῶν ἃ. εἴο. 

Ῥγο ἐνωλέσϑαινον, απο μἷμπο 
ιν ἰπάϊοοὰ 1165. τ. 1... 
τοϊαίαν ἀδίεμαι ροββὲ 1[4- 
ἴδοῦ, εχ ϑιμζας πα] τ ὠλή- 
σϑαινον, ΝΕ] μοίϊιι5 ὠπωλέσϑαι- 
γον" ἴἰἰὸ σοπιροβίῖο τιϑι1ι5. ὁδί 
«““»»"ἰαπ. Βριοῖ, Π1,. 25. 
λαβὲ καπκεῖνα, ὧν ἀπώλισϑες. 
ψύχαια τὰ μέ εὐ {ἰτ}ο 
Γὰ]ὰς γενοοαπήο, οἷ 10815 
ψΟΥΒΙθιι5. 1πδῖρ θη! δολοέία-- 
σίας βιιοσιντι διεέαάαθ: πδτη 
ῬΥΓλ ΠῚ, καϑάπερ, Εὐβουλος 
ἂν Δαμαλιῳ φησὶν οὕτω, αιιδι-- 

ααάιη. ση]οϑιιιπ ςσοιπορ 8 
ποιηθ ῬΥδαθοῖ: ΤΟΠηρΟ ΟΠ) 
Ργοοιν᾽ παι το η6 Δαμαλι- 
δι, απἰ, αποὰ Ζζοιγοο νῖά6- 
ἴὰ δάνγίβιθβθο, Δαμαᾶλε ὦ 8. 
σερώτῃ.. 5ὶ ποία ἔογεὶ διεὀμέξ 
Δίάμαλις" πὰπὺ 6Χ 6 Π)0} 8 - 
{15 ἀρπᾷ νϑίουο8. ο}18. 14}01}}18 
παϊϊα ογασαπι ἀπο 5111- 
Ποῦ ἴῃ πτοπίθι ψοηῖ, αἴ18Π| 
νοὶ ᾿Αμαλϑείξ, νοὶ Δαιδάλῳ " 

ἰπΐοσθα ἀν 401 πιο ππι 6- 

γαιαίτσ, αὐὐγόνθ ΠΟΙ ΘΠ 5. 6- 

ϑῖο. ἰγεῖηο ἰορ}Π: καὶ πρός 

γε τούτοις ὠσκοὺς εἰς μέσον" αἱ 
ναχϑι ροὰθ ἀπὸ ἀοἴεοίμμῃ 

δὲ ὃν 
νος - 

ΧΡ οσεῖ, 8.1 Π|Π}115 Ζεγἐζοῖτεδ 
μι ἃ πο δογίρϑ: 
Καὶ πρός γε τούτοις ἀσκὸν εἰς 
μέσον καμαὲὶ οἷο. πὸ ϑολο- 
ἐϊαδίθβ δοϊπὶ ἀσκὸν, 56 εξ 
Οοιεχ ϑωέώαο 1,). ἀσκὸν ἐς 
Βαρεῖ; ἰάψιθ τϑοίπι 6886 
γ68 ἰρθα ᾿οαφιι αν: σοη]οοίδ-- 
θάμ ἰδιμθα, πῷ μι [υτῖα 
ΡΕΥΟΡΥΙΙΣ ἰὀιέξ νει θ15 11Π-- 
ΠΟ ΓΕ τι, -το-τ- καὶ πρὸς 
γε τοῦτ᾽ ἀσπὸν ἐς μέσον Κατα- 
ϑέντες οἵο. τὖὸ αἰίοι Ὁ 11-- 
ΠΟ. Ρ68. ὕΓῸ δπδρϑοβίο. δοο]- 

Ρίϑιπν, ᾿Ενάλλεσϑε αν4]6 ιδιε-- 
ας ἱπρτοθαμία τοῖν: 864 
1πε σον ἀρὰ εὐὐπὶ οχίαί πος 
515 ἰθγῖπι8, Ἐπὲ τοῖς καταῤ- 
ῥέουσιν ἀπὸ κελεύσματος" ατοά 
65οὸ πη ροηάμι οΧΊϑ Ππ|0 πο 
Οἴι τοῖς κατοαῤῥέουσιν, αἱ [6- 
ΟἿτ ἸπῖευρΥ 5, 508. σα) κακγ-ο 
χόέζφετε" οί οὐ ΟἸι) 165 φηα- 

δὲ δίοπο αἷἰαίο 7ιι͵55ὶ οαςλῶι- 
γ05 ἐο ἐξ οὗ δο5, ψιιὲ μὲν 
τεΐγρτ τετιοέμεηη, αἰεγηεοηθδ ργο-- 
νοὐρεπέμ. ᾿ος. 1|πὰ δβῖ, 
«πο νῈ] ἃ «ἀγτὶ6 τ Π 12 Υ], 
ναὶ] ἃ0 Πιογίαίου δ ΤΟΙ ΡΟ 5 
ῬΟΥ ΒΟ] πόα γα 15. οαπία 
ἐγοοίπια ΟΥϑεοὶ ἀἸοππΐ ἀπὸ 
κελεύματος, αφ' ἑνὸς κελεύμα- 

τος, νψεὶηΐ τῃ. 7) οηγ5. ἐία- 
ἄν. ΑἸ Σ ὙΠ  . 85. 0 Ὁ: 
πὶ Ἰδοίογ θη ἔριδι γα αν 290γ"- 
ἐμβδ, 6ππιὴ τροί5 Ρεΐαΐ 
κελεύσματος" 4] ΠῚ ΘΗ1Π} 
εδὲ πρᾶσὶθ Αἰμοα, ποία- 
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τοῖς ἀσκοῖς, ἢ τὸ ἐπὶ ἑνὸς ποδὸς ἄλλεσϑαι. ἄλλως. 
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᾿Ασκώλ,α 

Ξορτὴ Διονύσον᾽ ἀσκὸν γὰρ οἶνον πληρουντες, ἑνὲ ποδὶ τοῦτον ἐπή- 

ὅδὼν ̓ καὶ ὃ πηδήσας ἀϑλον εἶχε τὸν οἶνον. 

ιι82 Ὀδύνη σε πρὸς τὼ σπλάγχνα.) ἙἘπὼν γὰρ πνεῦμα δὲ 

ν. τ15.2 Ὃ δύνη) Ἤχγουν πό- 
γος. Ἐπίιςρέφειν͵] ἔχειν. Ο. 
1)᾽ Ὁ. ἔχειν, κινεῖν. ἃ... ἰη 
ἴρθο νοῖδι ργδοίοσοα ) 0. 
μαυεΐ, ἔοεέκεν ἐπισιρέφειν, απὸ- 

τὴ ἰο πιθί γι} ΠῚ] ΠῈ8 

χα ΘΓο86 {πα}. ᾿Ἐσιςρέφειν 
0η 

ἀππιατι6 ΑὉ ἐγπιοίοσο Ρ. 502. 
δι εοίο ϑορληομῖς ἴοοο, Οἵ γε 
μὴν κόχλοι ὥσπερ ἐξ ἑνὸς κε- 
λεύματος" νιυϊραχ δηλ τη κι} 
βδεαιίαν “πέογρηοα ργομεγὗ. 
ΙΝ ᾽ν 
ςιν ἡ ἀκρὶς, καὶ σρατεύει ἐφ᾿ 
ἑνὸς (νει, εἴ Ονεβ ει. μαῦοὶ 

ἴῃ Οὐέδ. 1. 0 “;ι. ἀπὸ ἕνὸε) 

κελεύσματος. εὐτάκτως. 4 ώπ- 

οἰοριιθ τριϊὰν τὶ ἀγρέμπο τὶ 
ΧΙἼΙΝ. ρ. 4ι. οἱ Π7αγεαέξ τα 6-- 
τὶίο μοί ορέοιωπα, ατοά 
ΔΙΊ: πὸ ἤχεμγίοο ααϊάθιη 
ϑέεράαπο τἰιῖς ρἰδοαι ἴῃ 
σε ἀν θυ. ταῖν, 
Ἐχίνγοιαα δοῦο! ρᾶῦ: ποη 
εϑὶ βᾶπᾶ: ρΡΓῸ τοῦτον ἐπήδων, 
πο ρμγίονοβ Βάὰ. ἰομποηὶ, 
Αἰμιδίογιδ ΒΟΥΪΌΙ }115311 ἐπεπή- 
δὼν" Ροϊξιι55δθοῖ δἰϊδηη ἐνεπή- 
δὼν, αἱ ἀσκῷ πεζφυσημοένῳ ἐκιπη- 

δῶντες ἀριιὰ Διιδέαίλ. αἀ ()α. 
Ἐ. Ρ- "046. γ. 22. εἱ ἐνηήλ- 

λοντοὸ τῷ ἀσκῷ Ρ. 1769. νυ. 47. 
Ομ] ιὶ8 Ἰοῦο εἰς τὸν ἀσκὸν ἐν- 
Κλλονταε αἀϊχιὶ Οὐγημέ. ἀο 

ΑΙ ,’ 

αβασίλευτον ἐς 

Ν. Ὦ. ο. ΧΧΧ, ρ᾿. 2ι8, δε 
οαάθιη ορεσγὰ ἐεραπεγαί ρΡγ86- 
οϑάθηϑ ἴῃ τούτῳ τηιίαγθ, πα 
δίστιισίαχα νυ οἱ οὐ θ ο08-- 
δγαογοῖ; αιομααηγούιιη 7) οἱ, 
ἸΧ, τι. ᾿Ασκωλιάζειν δὲ ἐκά- 

λεῖτο καὶ τὸ ἐπιπηδῶν ἀσκῷ κε- 
νῷ, καὶ ὑποπλέῳ πνεύματος, ἀ-᾿ 
ληλιμμένῳ ποὺς ὑὁενίο {πιτιῖ 

τορουυθηάα, 801 εἰς τοῦτον 
ἐπήδων" μυ δι πα [δὲ (101 1» 
αι τ δ ἀΟΒΆ1)., ΒΟΓνανΊ, 9 
ἸθοίονῚ, θογὰ ΟΠ 511 ορίδη- 
αἱ ροϊοβίαβ. (Λτοά δα! πη, 
ὃ πηδήσας ἄϑλον εἶχε τὸν οἶνον. 

νεγλ ΠΟ δδῖ; μπ1ἢ 15. (65 
Π111})} ΡΥαοιηΐο ροί(ϊεθαίτιν, 
41 510 15 παἰρὸπ 1 μη] ογᾶΐ, 
αἱ τππιοΐτ5. σοπδιβίογοίῖ, πθὸ 
ΡῈ ἱπθγιοαη ργοΪαρογοίαρ: 
ἰα]θ τρί ΤηἰοΥροποηά μι 
[μοναὶ νερρθαμη, αιιοά δμ πὰ 
86" ρ᾽βοθηάδο. νἱοίου δ π|0- 

ἄμπὶ ἱπιοδγεῖ : αἰᾷαε τᾷ 

Γογ6. Ράπ|ὼὺ φ θη] 8 ἴῃ. 5080- 
το ἰοσιτν δα οὔ Ο. 1,Β. 
δαβογιρίο: ᾿Ασγολέα ς᾽ ἐνταῦθα 
3. ᾿Ασκολέα͵ ἥν ἑορτὴ τοῦ 

Διονύσου. ἐν Η ̓ἀσκοὺς διαφυο- 

σῶντες καὶ ὀγκοῦντες, ἐῤῥίπτουν 

καὶ ἄνωθεν ἥλλοντο ἐπάνω αὐ. 

τῶν ἑνὶ ποδὶ, ἐκίνουν δὲ γέλωτα 

καταπίπτοντες" δ μεέντος μὴ 
καταπεσὼν ἐλάμβανεν αὐτὸν 

οἶγου πλήρη" 4ιὰο ρθη ΠῚ 
ἤῖ ΠΙΠ}15 οὐαί πη ἔλοιϊε 
Ρχοατιπί, 
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«ς Ε ἈΠ ΎΟ, 5 ᾽) , 
Ερ. Οὕμοι δὲ κυλίκος ἰσον ἰσω κεκροιμενής. 

ἐντέρων ὑποδύη, τὸ τοιοῦτον γίνεται" 

πρὸς τὸ σπλάγχνα δὲ ἀντὶ τοῦ, ἐπὲ πωλῇ καὶ τοῖς νὴῆν εἰπεν" 
΄ 

σπλαγχνοις. 

58 
51 δέον πνεῦμα εἰπεῖν, ὀδύ. 

1139. Ἴσον ἴσῳ ̓ κεκραμεένης. Οὔνον καὶ ὕδατος" ζωρότερον γὰρ 

τὸ τοιοῦτο πρά μοι, ἘΠ}: δὲ πρὸς 52 τοὺς καπήλους. Ζητεῖται δὲ, διὸ 

ϑιβροοίιηι 6888 δίθου : το- 
ΒΡΟΏΒΙ 70 0115 πὶ ἀμπιυϊσιιο ἰπ- 
αι: ΡΥ}. δπΐτ 50. ΟΔΡῚ 
Ροϊεοβὶ: “οίων ἀπυΐβδας ἰαρὲδ 
αὐ ἐπίοδέϊμογτη, πι6 10)  (1)10 
εοομρεγίογε ἐδ, δέ γοχίεοίε),8 

τἰαἀὠοέπι». ᾿λοιπάὁ ἀπθιι ΠΟ 
εϑὶ, 

ψοη 8, 4108 «ρύφους πιΘά 101 
νοσδηΐ, τεβριοίαίαν τ τάἄθὸ 
πρὸς ἰ,18. ΘΧρΟμ! κατά. Δπη- 
πχιὶ ςρόφον οἱ οδύνην (Ὀπιΐι 125 
1η ΠΙΟΡΙΠΟΡΆ. ν. ά2ι. ,Στρό- 

ες μ᾿ ἔχει τὴν γαςέρ᾽, ὡ 

κῳλυνη σ;ρόφους καὶ πνευμαάτεοὶ, 

4ιιὰ6 τὸν κεκλημένον ἀσχημονεῖν 

ποιοῦσι, ἰλαηιοχεια ἀραᾷ 4- 

Φ δ η ἈΕΕΥ ΚΝ Ῥ γιὰ φῶς, 91} ἙΠῸΟ 
Ῥδοῖο δε ηϑδιίβ οὐ: Ζ)οέογ' αὐἰΐ- 
χιεὶς αὐ ἐπέροδέίπα, εἶν, ἐπ 

τίδοργίδιι5 6 ν.αίοέιε7") Τογῳ116- 
χο, ὅτ᾽ απίομι ἐπισρέφειν αἱ 
Ῥυϊοσγοια. 1{|ὰ 86 6 0 1181} 
ΔΡ Ιβδι πιὸ οὐμνοηϊῖ, 510 8|- 

ἰοῦ, ααοὰ ορουίοθ αὶ, πεΐπι- 
μ]6 γοϑροπάοί: πααὰμι 6- 
ἈΪΠ1, 51. ΒΘ Π6 ΠΊΘΙΜ11, δα 1- 
ἄονα νείου θα 51 οοπροβιίο 
Ψ1ΠῚ ΡΠ σοπάῖ το ΘΠ 1|6 
ΨοΟΙ 153 Ποὺ 5806 ΡΟ ποτ : 

β8θιδὶὶ Ποὺ 27. δέερλ. αι πὶ 
ἰῃ ΤᾺ. 1,.. Ο. ᾳτιδοὶ βιιθάτι- 
θιΔὴ8 δἀμοίαραϊ; 40γ0ο 1ο7- 

8 γε, 

{απ διαὶ «ὦ Τογ θα 

ζιέθο αἰογέι θυ Αγἑδέορλα-- 
γε ίμέίο, οδύνη οἷς. ιν 
οὐ τοῖα, αὖ Ἰοοϊιϑ πηι δ ρ1- 
ΒΘαταα}, αι αἰγι 4ᾳ 8 6. 86}- 

δατη σοι τ. οι μ θοία! τ, 
οὐ. χοβοιομάϊ. μιο, 
ἔτι «ρέζφειν" οὔ ιι8. ρα. ΟΠ] ὰθ 
ομρ. οι οὐιΐ, οοὐδᾶθν, 4111 
πόϑοι ἀσιεο. Αἰ πιο Βιιο 
αἀϊοίο πιὰ)ι15. σοποιειαγι: νὶ- 
ἀπ σι ρα ϑοι ὰ. Ρ]π01- 
"115. δἀιο 1 ] οῖς Ἰηαθ. δὲ, 
Σ τρέφειν νοῦῸ 60 βισηιποαία 
Ροι 4παπ αϑ!οΐαι τη, ρΥπΘϑ ΡΥ - 

1 ρα δίραϊουδ:; Ο'αΐζογ. 
ΟἹο585. ΕΠ! ρροον, Σ τρέφει, «ρό- 
ᾧον παρέχει. 

ἘΝ γι γοιο) Ἔσο ἤσῳ] ὝὝδωρ 

οἴνῳ. (Ὁ. 0. Ὁ. γονιὸ οἱ γὸ- 
οἴε: “φνδηοράαη. ἀρὰ “ἐλέη. 
ΤῸ Ῥ..4..2 

ΕῚ ΄ 3 ς 

ρικλείων ευκύκλωτον ἀσπίδα Ὑ- 

ἰ).. --.--- τῶν Θη- 

περα(φοιίζουσαν, τρυφῶσαν, ἔσον 
ἦσῳ 41 ρμίαχα νοὸ- 
του ἢ ἰοδί μὰ ριον! Νς 
Ρ. 4560. Ε΄. 481. Μιά, Αἰϑίθγ. 
δὰ Αὐμάγη. ν. 2582. 

΄ . 
κε ρου με νην 

δι᾽. Δέον] Ογάϊηθηι ἴηνοΥ- 
ἰδπ τι 886 ρήθηδ πη] ρ6}- 
βαδάοο. Δέον... εἥπεν᾽ ἐπὸν 

Ὡ Ω . 

γοὸρ πνεῦμα Θἰο. 4θὰ8. ἰὸς, 
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Ἷ 2 ᾿ 2 , ) ΕῚ 
Καρ. Ταύτην ἐπιπίων, ἀποτρέχων οὐκ ὧν Φϑανοις, 

τί τοῖς μὲν ἄλλοις εοῖς δίδοται ἄκρατος σπονδὴ, τῷ δὲ “ἡ Ἑρμῇ 
κεκρα μένη" καὶ φαμεὲν, ὅτε καὶ τῶν ζώντων, καὶ τῶν τετελευτη- 

κότων ἄρχει, καὶ παρ᾽ οἰ κε(βοτέρων τεμοὺς δέχεται. 

1124. Ταύτην ἐπιπιὼν, ἀποτρέχων οὐ»ς ὧν φϑάνοι..) Οὐκ ὧν 

δ πέρας ὀχοίης τῶν κακῶν" 

νυν. 1ιτ24 Ταύτην ἐπιπιὼν) Ι͂η 

Ο. 1.8. ᾿μΐόρειμι ἀποτρέχων 
ἀοῆοο: δἀάηι, δὰ ταύτην] 

ἣν ἔπαρδον. 1)᾽ Ὁ. ργίμο νιν ἢν ἔπαρον. Ρ 

δισα νοράϊνϊο 1Π5ΟΥΙΡΙΗ Πὶ 
μαθοῖ, παίζων" αἰϊῖπιι5 ἀ- 
πέπαρδε. Ἰθὶοαι δά ϑολοίέδα-- 

δίε}). 

δοοίαϊι, 1Π1 πνευμκατώδεις, ἐκε- 
πνευματοῦσϑαι, ἐμπεᾷφυσημέ- 
γος αἀιοιιμ!ασ, ΑἸΙΟατ1 μ14}- 
Ἴδη. ρᾶγι οι]. πὶ ἰηἰον]αηρὶ, 
δέον οὖν πνεῦμα οἷς. [πα ρτοχὶ- 
τη 15. οἰτπλὶ πα ππ δοὶ δέ" ἀπ- 
οἷον Θη]Ππὶ {1Π1π8 86 ΠΠ0}11 4}1τ|8 
ἃ ΡΓδεοθάοηΐ! ἀϊνούϑα) 56- 
οὐϊὰ8 δϑὲ ΤηΓοΥρΡΓ οἰ ΠΟ Π6Π1, 
οἱ σπλάγκνο ποη ἰρ815 Μον- 
ΘΌΡΙΙ, 86 απο σοιῃηθιηο δ- 

ἴα ν]οϊπᾶγααι, (1015. ἴμ6- 
ταὶ πηδοίαίιι5, 116 ]]6χὶϊ: ππὶσ 
ἀΐδια πρὸς τὸ σπλάγχνα ἰάεπι 
ερί, ᾳυοα ἐπὶ τοῖς σπλάγχνοις. 

52 Τοὺς καπήλους] ΟΒξεοι- 
ἐππ:85 511} Αἰπεϑέθγο: ἴῃ ρυον- 
Ῥιι5 εὐαίΐ τοῖς καπήλοις. Ηἰξ 

Βα θ)]θοῖα Ὀνοντι5. Παθοὲ ιϑιέ-- 

εἰας ἴῃ Κύλεξ, ᾿ἰδάεπι ργορο- 
χηοάτι νΟΥΡΙ5. 1) Κεκρακένη 
οἱ Οἴμοι, ἰδ φορά, διότι, 

ὡς φασὶν, καὶ ζ, καὶ τετελευ- 
τήκότων Εἴο. 

οὐκ ἀν ἀναβάλοιο. 

523. Πέρας σχοίη] Ὠαρες 
᾿πέογργο αι: ρΡ.Ὸ δα οὐκ 
ἂν φϑάνοις ΡΟΥ 88 8011 8ρ8- 
οἴαι : ἀοεέ ἀΐμο ἐδ ψμαηι }ο-- 
ἐε8 (6 εγγίπιε ργογίρίαδ,, “ον 
ἐάσει ἐπροηέας {τ ὲ πιαέογιίν 
“μεν, πϑὸ ἐπ ηυζμογιίθ8. “7ι186-- 
γίας εἤμρέαδ: μᾶτὶ ΄ἴο60 
δᾶπὶ ἰομε μα! [να] 4 ΟΧ-- 
Ρἐλομ «ἀν. 8ὅ75. Δ1Π{6γὰ ο0Π- 
Ἰαπρὶῖ, οὐκ ὧν ᾧῷϑανοις ἀπο. 
τρέχων" Δοο ἔγϑιι,567)) ἐαἰμεοίο, 
ἐΐρ τ6 αἰϊδέμέεγιδ, πὸ Ἰπογατε 

κέαηυ ἐπέσν ροδιεεγ δ, φεῦ, ἐδ 
φιασιργεηῖην ἐΐπο Ταοθϑϑαβς: 
4αθμηδαπηοιπιη) δ ν. 48δ, 
οὐκ ἄν ἀναβάλοισϑε ἀποϑανόν- 
τες ἀντὶ τοῦ, ταχέως ἀπελϑόν- 
τες τελευτήσατε. ἰο5ὶ ἀναβάς. 

λοίο [ἰγὺ δι... 45. 23 οσϑδεῖδ 
Δ βογρ8ι1: ἄλλως, τοῦτο λέ- 
γων ἀπέπαρδε. Νὶχ υἰΐ ἀκὰ- 
θυ. οϑι, 4πίη. εἰΐαϊη: δ64- 
ποϊαὐποὴ. οἰναγίαθ. νείθ} 68 
βιιρρϑαϊανονι, δαήιο πηῖ- 
Πιι8, αποἋ4 αμὰθ ρχοί|]- 
Πιῖι8 6Χ τίγοσιο οήϊοο πὸ- 
δῖνο, πᾶπο ϑιιβριοϊοποι νὰ]-- 
ἀθ σομίνηθηϊ; πο [461]6 
αἰ ἰδαααῖι ἰπ δα. 86 ηϑιπὶ 
1ποΙ ἀἸ58ο 1, ηἰ8] Τοχοῖ. ἂἢ δη- 
{Ἰ4ιι15. ὁπανρ τίου ῖθ5. ργορᾶ- 
δαίιι8, αθογ πὰ ΤΠ ΓΟ 418 
8διπ|ι Ρθηο «πιὰ, απὸ 46 

δοθμα ἴαθα! γα ὰ6. δοίϊοπο 

Εε 



᾿ 

Ὁ, Ὁ. ρύὸ ἐζωμρω μοένον " 

) 
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ς Φ 3...» 7, ,ὔ ἃ - 
Ἐρ. ᾿Αο΄᾽ ὠφελήσωις ἄν τὶ τὸν σαυτοῦ φίλον; 

ἈΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

1135 
, 2 Ὁ 7 ΜΝ Ὁ ἘΠ 

Καρ. ΕἾ τοὺ δέει γ᾽, ὧν δυνατός εἰμί σ᾽ ὠφελεῖν. 
« γ ! Ἵ} ᾿ τω τὴ Ἷ 
Ἐρ. Εἴ μοι πορίσας ὥρτον τίν εὖ πεπεμμένον 

1125 τὸ δαυτοῦ φίλον.} Τοῦτο λέγε ΥΩ 
διό ι ΕΠ 
ἐὼΘτ, παῖὶ οαῦτος 

ὍΝ - "Ἂ 
ἡακονος » καὶ ὑπηρέτης ἣν τῶν ϑεῶν, ὥσπερ οὗτος Χρε μύλου" ἢ 

διὰ τὰς βοηϑείας, ὥς προϊὼν ἐρεῖ, εἰώϑαμιεν γιρ᾽ οἵ ἀνϑιρωποι» 

ν. ττθό5 "᾿Αν τι] Ο΄ )Ὸ. 
ἀντὶ] κατά" αἰγατηηπθ Π1}1}1. 
Ἐπ ογὰ (Ὁ, [,Β. δοβοίϊου 6- 
πιοίαρο δα Τὸν σαυτοῦ φίλον] 
πολλαὶ τέχναι ἀνάκεινται τῷ 
ς ΟῚ ἜΨΕῚ - το 
Ερμῇ. ὧν ἐσὶ καὶ ἡ των κλεπτῶν 
Ἵ 4 Α τ ᾽ “ 
ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ ϑερώποντες κλέπται, 

“ “ ΄ Ὅν ᾿ 

σούτου ἕνεκὼ (δίλον ἑαυτον ἵζα- 

ρίωνε λέγει. ἰἰαπα Ἰπερῖθ ργὸ- 
ἔεδεϊο, πηαχίηϊο 51, 4186 π]ῸΧ 
ν. τιάορ. (ὑαγίομι Μεγσανῖιβ 
ὈΧΡΥΟ γαΐ, οομιραραν 6} 18. 

ν. ᾿126 ΕΖ τοῦ] τινός, Δέει 
χρήζεις. Ὧν) ἀφ᾽ ὧν. 6.1). 
11 1,8. 8ογιρειη οσδὲ Δέ] 

γγὸς χρείαν ἔχεις. 

νυν. τὐὖγ. ΕΠ μο:} ΟἸατὸ 
Ὦ᾽ Ὁ. Ο. Οἴμοι, οἵ ψ ΎθοΥ 
τ 4ῖ5 ποναϊην]θ 5. 86 ὅο- 
ξεπβου θη ραγοῖ. Εὖ πεπεριμιέ- 
νον] καλῶς κατεσκευασμένον. σ. 

1,8. “ Πεπερμιμεένον)] ζγμω μεένον. 
ὯΘ6Ο 

ταὶ 8 ΘΟΥΓρίλ σοῦδιὶ 86- 
46 η11, Καταφαγεῖν} ὠφελεῖ- 

σαι δηλαδὴ" βουὶρίαιῃ ὁρον- 
τεραὶ, ὠφελήσαις, νοὶ ὠφελή- 

σξίας  Ἰχοηϑίγαγα ν ἱ αἱ, 410 
Ρϑοίο 1ηπἰεσγαπάδ δϑϑοΐ ΟἹ ἃ-- 
ἰϊο. Νεανικὃν) νέον᾽ τ} Γατι6 
(ς παῖ: χοοϊϊβ ϑινζώωϑ: 

ι 5 " μ , Νεανικὸν, ἀντὶ τὸῦ μέγα, παὶ 
͵ 

δυνά μιενον κουρτάσαε νεαγέᾶν 

ϑάγοοῖο οτπῖοι τὐἰνοσαο νογ- 
511 βαϊϊ5. ὁδί οι άθηβ, εχ ϑοίιο- 
118. δ Πα Ὁ18. πᾶδο 6888. 46- 

ΒΟΥΙρία: οᾶνο ἴαϊηθη ὑγΟθ 68 

μαπϑία. ἢΟ 15 

Δι] οο ον ᾿δαμῃίοαι ΟΧΡΠ}- 
οαἰϊιοποῖι θϑοίτι5., οἷ 51ιηι} 
διαίτας Ἰηϊογγόοσαίνο ΠΠ0Π1π|8 

μῆς σουβΠλ ΡΥΟΒΙΠΙΠΟΙΑΤῚ ; 
αὐοὰ πὴ] ἴδιο ΠῚ 6 

γθορϑϑαυι ὙἹἀοίγ, 

δά Ἔνέαις) Οταΐϊο ΠΟ Το- 

οἷθ ὑτὸ ΟΟΘαΙ: ῬΥ ΠΣ τος 

Ροδιϊὰθ γοὺῖὶβ ένα δὲηὰ6 
ῬΓΐογεβ τἰογαπάδθ δπηΐ, ἐν 
ἐνέρις" ἰὰἀπὰ ἀπριῖο, ἂῃ. 86π- 
8118. ΔρίΠ18. 8161 χγαοηιηγαῖ 
4θδ λεγομένου. αποά ]Ιοοΐ 
ΟΟΪογα πομηῖῖϊο ἔπΟΩΥῚ Ρο85- 
511, πιοπίὶ ἰαπθη ϑοΠ 0} 8- 
βἷαθ, πὸ απο Τ1πι|106; 
Ρανι γεδρομάδί : νόΐμῖ! 65 
πὶπι, τῖὖ ΟρίπηοΥ, δαάποία- 
τὸ, ᾳαβρηβάδῃ [ἢ 580115 
ξαῖ856. Ἰηϊονϊοΐπ πη, π6 αι 

δῖ ἐπ ἴοναὰβ οχροχίαχοξηχ,; 

Τπηποϊπογπηΐν 
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᾿ς πὰς »" ὶ ᾿ ᾿ 

Δοίης καταφογεϊιν, καὶ κρέδες νεῶνικον, 

ὯΩν ϑύεϑ᾽ ὑμεῖς ἔνδον. Καρ. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔκῷο«- 
ρα. 

ὅταν εἰς ἀνάγκην ἐμιπέσωμεεν, εὐνοίαν πρὸς τοῦτον πλάττεσϑαι, ἀφ᾿ 

οὗ ὧν ἡμῖν ἔσα, ὠφέλεια. 

χτϑη Ἀλλ᾽ οὐκ ἔκφορα.] Ὡς 54. ἐνίαις ϑυσίαες λεγοκιένον 

111 απ Ταἰϊ ΠΟ η, δυνάμενον χορ- 
τάσαι εἴο. Ὧν} ἀφ᾽ ὧν. Ἔν- 

δον) ἐντός, Ο( 1,8... 1)Ὸ. 

ν. 1139 Οὐκ ἔκφορα] 168 
δοοοηΐα ἔπῖ5886. αι! ταΐῃ ηγ, 
ἐκφορὼὰ 511 εἰπέ. σοπο- 
Το [δι η1Π0, ἂἃπ ἔκφορα Ρ]1ι- 
ΤΑ] πειίτο, ϑολοίέαϑέες ἴθ 41-- 
οἷο δβι: ἰρ86 ρυΐοσὶ βθηίθη- 
ἰἴὰ6 οαϊοα! απ δαρομιΐ, δά 
4πᾶπΔ Πνμμαπάδη α ΘΠ 11] 
νάϊεάϊ ργοσιοίπ5. 7 ἡεοροπιρὲ 
Ἰοοῦβ, αιαπάουσαϊάειη ρΓ86- 
οοαἀομιῖα πὸ {πριιπῖ, 2ι|61- 
αγΘ ποῦ ]ἰοεῖ: 1 ἔπερλ»ο- 
γιῖδ σοΥθ σ Ὁ 88 ἀρτιὰ «ξλεπι, 
1Χ. ρΡ. 80. ΔΑ. 9ἱ ΡΡΟΒθα οϑί, 
τὶ Ῥγοθά 1} 158. Ομ] 0 υἱάδί 
ἀὰπν, 25. (αδαμῥδοπξ δανοπεα- 
το, ἀΓαιῈ ΒΟΥ θο εἰ Π οϑδὲ 
----- οὐκ ἥν ἐκφορὸ Τότε τῶν 
κρεῶν σοι, οὐδὲ τῷ διδασκάλῳ, 
ΑἸεδγαι Τα ΠῚ δοφα ταῦ 
ποι Εαά. βοΐ, ατι88 ρΓὰ6 
χηδηϊθιι5 ΠΡ 60, σππεῖδο, 564 
εἰϊαιη πΐεγαπο Οοάθχ, Αἀ- 
αἰτοῦ ἴῃ. 1,8. Οὐκ ἐἔκφορα] 
εἰσὶ τὸ κρέατα, σε Φέρεσϑαι 
ἔξω" [τισι] οΠ 1τ|8. ΠῚ ΠΤ ΘῚΠ]6 
Ῥιοροηϊῖ, αᾳἰαὸ ἔπ|6 Τηὶ6ν- 
Ῥτγθίδιοπὶ διιηΐ δἰ θη]!θηάδθ : 

᾿Αλλὰ οὐκ εἰσὲ τὸ κρέατα ἔκε 
ῴορα, ἤγουν ἔξω διδόμενα " ἐν 

κέλευσε γὰρ ὃ [Ἰλοῦτος μηδὲν 
διδόναι ἔξω. Ψενιμι αἰχιῖ; 
ΤΟΡΟΥο8. δηΐπὶ 1Ππ4 Ρ]ἰ 
Ἰηαπἀαίι ν. 7009.  ΑἸΕΣ 
Θχροαΐ, 56ἀ μὴ βοῖπι τὰ 

ΑἸι5,, (Ὁ ΒΔΟΡῚ Ρᾶν 6608 
ΠΟ Οϑϑεῖ, τιϑῖιη] δειοι οἷς 

ἴάοοὸ γοροπθηάι [γος οἰπο- 
λεγομένου, (οὐ Τόε ἐξ 
διὰ μ10, ἀἰψτι ἀπεερημεένου, 
81 Ἰοοῆ) Ζεροὐεξ οὐ μα 9 

ΟΟΙΝ, 44, νεγϑι5 ϊὸ “τος 
,οπιρὲ 8ιιυηῖτιθ νι ει" ἐκ 

6}118 Καπηλέσε, φαλνι οἰχα τα 
ταθαη οί. νλϊ, ι8δ8. δἁ 

δαπάθπι στοῦ πὰ οὐ πῃ οο}- 
τίβοπαι5 Χ, 145. δὶ ϑηζώας 
ἴπ ἼΑντέο. ἴα] ΟΣ 1.8. μχὸ- 
βαμ ᾿δ᾽ πλ1}} τς πε οβαπη 16 {1-- 
ἐὰ}} [δι πε ποεῖ Καπη. 

λίοεσε. οἵ νοῦρε (ὐὐμηΐο 516 
γοϊιτα, Κυολασομεκέ γ᾽ ἔσω καὶ 
τὸν σὺν ᾿Ἄττω. ]ὴ 

αιιὰθ. δα ΠΡ, καὶ εἰ μεὲν 
οὐδέτερον οἵο, Τδοοη 5. ἀαάδιι-- 
ΠῚ Τοϑὶρὶπηϊ, 

δον 

ἘῸδ6 2 
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ς ἀφἔἘιψὁἐΠλιι ς , - ’ 
Ἐρ. Καὶ μὴν, ὁπότε τι σκευάριον τοῦ δεσπότου 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
. 

1140 
ς ! ΄ 

Ὑφείλου, ἔγω σε λανθϑώνειν ἐποίουν ἀεί. 
2 3». Ὁ ͵ 2. εχ ’ Α 

Καρ. ἘΦ ὠτε μετέχειν αὐτὸς. ὦ τοίχωρυχε 

“ούτου. καὶ χρῶνται αὐτῷ οὐ κατ᾽ οὐδέτερον πληϑυντικὸν, ἀλλ᾽ 

δνικῶς κατὰ ϑηλυκόν" ὡς Θεύπομιπος, 

᾿ 3 ᾽ 
Εἰσω δραμὼν αἴτησον. ἀλλ᾽ οὐκ ἐκῷορα. 

ζαὶ εἰ μιὲν οὐδέτερον εἰ πληϑυντικὸν, προπαροξύνουσιν" εἰ δὲ 3). 

λυκὸν, ὀξδύνουσιν. 

ταοάϊτπι Ο. Ὁ Ὁ. Ἔκφορα] ἡ- 

ψουν ἄξια ἐκβληϑῆνοι " αλα5] 
ἸΜΟΡΟΌΚα ρΓΘοοΒ αὐ οΥϑῖ 58- 
βαππάηάο: λαφοοίπε ἐἰδὲ απὸῖ-- 
οἱδδίηιο ππέοὸ ργαοῥεγεῖν, ηα6 

αἴσπα ποῖ διιπέ, πὲ 7Όγα8 

ο7ιοϊαινέμ: 56η88 ἰδ) σοη- 

ἴογ!ο 51 4118. ἀο]οοξεῖαν, ΠΟ 
τανίάθρο. 1παπτο ρᾳῖοί οΧ 
Ὧν ϑύεϑ᾽ ὑμεῖς ἔνδον, Ὁ 110 
οαμδᾶπη ψοοΐβ ἀουῖναγ} σοπο- 

1 5ΔΟΥΙ ΠΟΙΌΣ μη], ΔΕΟΙΊΙΠ 
Ῥᾶγίθϑ ἀοπιο νϑὶ δεάϊρθι8 58- 
ΟΥΙΒ οΟἴουυι, οσἤτὴ ΔΙΠΠ54 86 

σομληπηΐοαν π6 [5 οταῖ: 118, 
ΠΟΠηΒΠ  αλη 58} {61}, Ὗ᾽ οδίδθ 
[αοϊο ϑηι: “Π]}66γολ. Ἕςέᾳ ϑυό- 
βμενι ἦσαν τινες ϑυσίαε, ἀφ᾽ 
ὧν οὐχ οἷοντε ἣν μεταδοῦναι ᾿ 

ἐξενεγκεῖν" πὸ ΠΠΠοταὰ 4] 66. 
χηϊαΐα Ἰοοιιη τ ϑι1{π|1, Π116ΠῈ 
Ῥάᾶμχ!ο ορθϑγοϑίαβ ἰθηίανογαὶ 

“. ΖΜειι»5. ΟΥ. Του, 1 Ἕςσιχια. 
δ μἑάας ἡἀποαις νά 1015 46- 
ἀοειηι βδθοιπάμππι να] σαί, 
Ἰδοίοπθ οοηίγα Αὐμδίογ 7), 
«αἰ πη} πη} 6586 ἸΟοτπ ὈΓΧῸ-- 

. παποϊαέ, οἱ ΠΟΙ Ῥαο5 αὐ - 

αν τ: ϑαρρ!οπάμπι ς Ἕςἐᾳ ϑύο-. 
μεν" ἐφ᾽ ὧν οὐκ ἀποί(ῥέρονται 

ἀπὸ τῆς ϑυσίας" ὨΠΠ11 80 Π15 

ἀἰββθημΐ ΠΡΘῚ βουρίιδ: ἴα 
ΟΔρΡ6, οἶδ ἐΐ5 αἰϊολέτι7), φιοὶ τιυΐ-- 
λέ αογιῖεσν απ εγιιξ δα 84-- 
ογίβοῖο. Ἐγασαὶ {πὶ ἐφ᾽ ὧν 
Τϑοοπαϊίογα Ἰοαπεπάϊ ἔογ- 
1 1]ἃ ΡΓῸ ἐπὶ τούτων, οἱ οἷο. 
ἴῃ Ζλεορλγαδέξ ΟἸιαυ. ἘΠῺ. 
ο. ΧΨΠΠ. εργοσιθ Οαϑατπῦο-- 
γ11ι8 τὸ ἱμάτιον ἐκδοῦναι δεινὸς 
οὐχ ᾧ βέλτιςα ἐργάσεται" τά 
οδὶ, οὐκ ἐκείνῳ, ὃς εἴς. πη6Π-- 

ἀὰ 5: πῖ}}} ροχδιεί 5. δὶ .Χ2)2-- 
οαεαγοῆμδ: τὸ δὲ τρίχωμα 
ξανθὸν, ἀνοιδεδὲ μεένον μέχρι τῆς, 
κορυφῆς ᾧ δὴ καλεῖται ὑπὸ τῶν 

ἐγχωρίων. λαμποϑιον" ΡΓΟ λαμυ- 

»οδίῳ, ὃ δὴ καλεῖται. Οειε- 

τα (6 118. 580115. μονα, 
Π1}}188 ΡΟΥΠΟΠμ65 8110 ἀεροτ- 
ἰδ}1 ἴα8 οὐαὶ, αιοα ῥργορυῖβθ 
ἀτοιῦ ἐκφέρειν» οομπποάο, 
Ἰοθο Ῥ]ΆΣΙΡι8 ἀσοΐῃγ. 

ν. τ1ά0 “Οπότε] ἭἩνέκω. 
Τὶ σπευάώριον)] ἀγγεῖόν τι. Ὑ- 
Φείλου] ἔκλεπτεςς. Λανϑανειν} 
τὸν σὸν δεσπότην. Ο. 1,Β. 868 

ΠΟ. ρυϊπηῃ, ΡΙῸ ὁπότε τὰ 
Βαροὶ ὅτε γέ τε ἀοϊηάθ ρο- 
βἴο Ροβί ὑφείλον Ρᾳποίο 8ι- 
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χυ ᾿ 3) " »Ἡ , 
Ηκεν γῶρ ἂν σοι ναφος εὖ πεεμμενος, 

ε »] ΡΥ ΜΝ ᾽ αν ᾿ ' 
Ἔρ. Ἐπειτῶ τουτὸν Ὑ αυτος ὧν κατήσϑιες. 
ν᾽ ω ᾿ “ ι »ὔ ᾿ Ἴ ἥ 
Καρ. Οὐ γαρ᾿ μετεῖχες τὰς ἴσας πληγάς ἐμοὶ, 1145 

͵ ΔΩ ’ 

Ὁπότε τὶ ληφϑείην πανουργήσας ἔγω. 

1145 Οὐ γὼρ μετεῖχες τὸς σας πληγᾶς.] Οὐ μόνον μιετέ- 
-" 2 ᾿ ᾿ ᾿" ΄ ΤᾺ , “ Ἅ “ 

χω τοῦδε, αλλὰ καὶ μετέχω τόδε φαμέν" καὶ εὕροις ὧν τοῦτο 
3 ’ , ὦ 5 , , "Ὁ΄᾿ 

οὐ μόνον παρο; ποιηταῖς, ἀλλα καὶ λογοποιοῖς. 

Ῥογβου ρίαπι ἀθάϊξ δὄχρ]ῖοα- 
ἰἰϊομδπι δά, σε λανϑάνειν ἐ- 

ποίουν)] ὑπέλαβον πονηρίας ἐν τῷ 
ναῷ " 4ᾶπὶ οααίάοιι οχροαιὶ- 
Υ6 [16 νἱχ ρο886 [αἴθον. Ν1- 
ἀδίαν. δα νοσο δὰ (Δ ]ΟῊ 18 
ἴαοϊηιι5 {{ΠΠ|4 ᾿ 0114Δ6 βιράιπ- 
οἴδθ., ραΐνδίιιπη 10 ΑΘβοι]8- 
ῬὶΪ ἴθμιρ]ο, γθϑρίοονο ν. 086, 
οἱ ἰα]ο αατὰ ἀϊοοῦο συ Ὁ] 1588: 
διεδίοεπέανἐ, αὐὐωρὲ πναξέέξαπν 
ἐμασν ὧν ἐοπιρίο, αἔψια αὐΐεο 
μεν εοὶ, πὸ ἐπὶ γεγέο ἀθργε- 
ἀεπαογογὶθ. ἝὍτε απ ΡῸΓ 
ΔΡουγ αἰ οπμθῦ ᾿ΙΡΥΔΥῚ1 5011- 
Ῥίαπι 5᾽Ὁ Ῥγὸ ὅτε, ποῃ ἀπ- 
ιίο: ὅτε γε νουὸ 11 ρ]δοοεῖ, 
αἰ να!σαῖο ὄπότε, πι6, ἃΥὈ1- 
ἰνο, ΡῬΥΔΟΙΟΥΥῚ τηογοαίαν. 856- 
Ρᾶτγαν διίθιη, ἢ [}4]]0γ, 
ἽΜεογοα ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘμ., 6181} 
οὐ ΠΡΥῚ οοῃίϊητϊια 86 υ 16 ο0-- 
Ῥαϊδηΐ, ἴῖὶῃ ἀμ ρᾶγίθβ "00 
ἴεγο ρδοίο: εζα ἕμπθ πιὲ-- 
μὲ αἰἰοοβ οὐκ ἔκφορα: ἀἐφιιὲ 
ἐἤενγο ἀοπιο γοίϊἑογιὶ γιοὴν 
᾿ὁγαΐ, (τερεϊομπάτιμι οπΐπὶ πὸ 

"» ᾿ ᾿ 5») πὰ κοινοῦ, καὶ μὴν ἔκῷφορα ἤν) 
σιεην εἰ ἀογὲ γϑοιεϊς αἰϊᾳια 

ϑιεφγίρίεθαϑ.: ποόῴιιθ ογαξ )ηι6 14), 

ϊ 

ὧν ἐδ γυιεζζενι ῥογογέοζεεγτν: 6 0Ὸ 
26 ἔπεσι, τοῦ ἰαΐογοβ γε ταῦ 

ἀεργοἠιογνδιε5, εἤιοέεύαηιν. Εἰαθο 
ταῖϊο, {τιὰ6 ϑᾶπο ποι ἀρ ΠοΥ- 
γοῖ, 81 ργοθοίαν., ρου πη 6 
Ροββεῖ ἰηϊοσρομὶ: ἐγὼ δὲ σε 
λανϑάνειν ἐποίουν ἀεί, Νογμαιη- 
,ἰαπχθ τοοορίαθ ἀἰβιϊποί οη 
δἰαΐι8 σοηί ΓΟ ν 61 518Π| ΠΟῺ Π10- 

νοο.- 

ν. ττῴ ἘΦ᾽ ᾧτε] Ἐπὲ τῷ. 
Ὦ τοιχωρύχε) ὦ κλέπτη. Ἢ- 
κεν] ἢλϑεν. Ναςὸς εὖ πεπερο- 
μιένος] ἄρτος καλὼς κατεσκευῶ- 

σμένος. Ο. 1,8. Ἐφ᾽ ᾧτε] ἐπὲ" 

Οὐ ἰβϑιη τῷ. Μετέχειν} τοῦ 
κλέματος. ἹΤοιχωρύχε) κλε- 
πτα. Ναςὺς εὖ π.)] ἄρτος κα- 
λῶς ἐζωμωμένος. Ο. ΠῸ. [ὦ 
ΡΙονίβαιθ 44, περ]θοίο ν 
ἐφελκυςικῷ πιοΐίχαπι οἰαπα]οᾶ - 
ναὶ ἧκε. θεμπὸ τϑνοοάγμμηΐ 
“πο. Οανίῖιδ ἴῃὰ Οτνυρμῖᾶ- 
πᾶ εἰ Αἰεδέογδ., Ἃυ1 ΟΗΪ- 
οἴπθια ἰάρθηι διελάαθ ἀποαὰθ 
ῬΥδοϑίμ 1 Ναςόν. 

ν. ττώ5 Μετεῖχες) Ἐλάμ- 

βανες. Ἴσα-] διιοίας. σ. 1.8. 
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Ἑρ. Μὴ μνησικακήσῃς, εἰ σὺ Φυλὴν κατέλαβες. 

ι Ὶ , 4 »“ὖὗὔ 

ν.14γγ. Εἰ σὺ Φυλὴν κατέλαβες 7 Ὅτε μιετοὸὶ τὸ κατελϑεῖν 
κ᾿ ᾿ , ι ΄ ΟΣ 

τοὺς μετὸ Θρασυβούλου Φυλὴν καταλαβόντας, καὶ νικήσαντας ἐν 

δα οὐ τ5 ΤΑ ΡΊ ΠΟΤῚ Πδθο πο- 
ἴα ὑγρδίαι: Οὐ γοὶρ μετεῖχες] 

“Ὅ μοιον τῷ, Ἥμῦν μετάσχῃ 

τοῦλε τοῦ Πλούτον μιέρος" (51 
Ῥτγᾶν. : 570} ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς 
ἔλαμβανες, ἢ μετ ἐμοῦ ἐλάμ- 
βανες. “οὐ ριι ππῦο Ἰοσαπ 
ΜΠ. διερλωῆ. τὰ ΓΠ65..1.. Οσ. 
ΠΟ ρ. τ48. ῬἘρΡ δ. 7... 505 
ἘΠῚ. νον. Μέρος. Ληῷφϑεέην) 
χροτηϑείην. Πανουργήσας) κλε- 

ΒΝ, π᾿ 0 
ἜΧΊΙΡΘΙ5 ΡΟΠΟΏ1Π18. ἐκοοὶ 11- 

ἴδ}15 150} ΡΠ τ πν οδὲ 5ν 4πᾶ- 
81 νο]ε!δδοὶ ἐμοῦ, ατοὰ 1η- 
δσέπῖο Ππστιὰο γαθοδο ρῥγοχ- 
5115. δαἀνοιβαίασ: γοοίε 01 
Ῥοϊεναῖ. κμιετεῖμες τῶν ἴσων 

πληγῶν ἐμοὶ, τὺ αὐτόθι 2}- 
1πα, Ἰάε ΠΟ. “ποτέ τινὰ 
λ. ἠϊπιθιίεϑ. αἰρα ἤσο, ἃη 
σἩ] 981 {πῇ ΡΥΔΟΡΟΠ88, 

ν. τιά7 Μὴ] Ὅρα αν" 
Πιδθς ἀθοβθ6. μιομοὶ δὲ ογᾶ- 
ΤΟ Ὁ} διρρ]οπάδῃι, Μνησι- 
καωκήσῃς} ὀργισϑῇς. Φυλὴν] δὴν. 
τὸ χωρίον. Κατέλαβες} εὗρες. 

85 ᾿Αλλὰ ταῦτα γε εἰο.7 1- 
ἄεπι ἰᾶθο, (αἱ ρυϊογα, βοσῖσ 
Ρ5ου ΟΥδημμηαίοι8, δὴ ἀϊπ- 
ΟΥδ85, Πδιαμπα ἴδοι! σοι δὲ1- 
ἰιο, 1ὰ «πάει ΠΙᾳυϊὰο ρμᾶ- 

εἴ, αποά δποΐου ΤἸιμ)ι5 δά- 
ΠΟίδΊΟη15 ΟΧΊ δ αν αἰ θΧ1-' 
χὰ} 86. ΡΙαἰπιπ. τ} 0115 
σΟΥΒΑΓΟ, 5866. σοπίδην! παῖ} 

ἰγαπδὶαίο ππιὸ εχ ροϑβίοσίουθ 
Τὰθϊὰ τοῦθ, ἥτοπὶ ογάο 
ἰθη ρου 5. ΤΟ Πηπ6 δσοδβίδ- 
Τα ΤΈΡΟ]]αὶ : ΠΔ8 ΠῚ ΤΠ] Π1Π16 
ἀμθιιο, 481 ΒΡ." δ1πὶ εἴ 
Αἰθπα, ἢ καὶ αὐτὸς ὃ ποιητὴς 
ὕσερον ἐνθεῖναι" 51 ΘΙ 1 
δοῦπηάα τοποίδθ πονδίδϑῦτθ 
ΤᾺ] 6. ΘΟ 1 5810η6 ΑΤΙδίο- 
ΡΒᾶπθβ 1088, ἡποὰ 7116 510 
Ροίειαί, ᾿πβοσμ, αὐ δἀ- 
{πο ραὶ ἀρβοηϑι την 1586 {1{-- 
Πού αἰ κι ὁ πῖι}18 τ ταιιο οδὲ 
ἀλογία, ἡππμι Ροδία ομηοος- 
ἀἴδπι, Πἀᾶ6 πΟη δἰοίογα!, γῸ- 
βοῖθ 5. τ]! ἀτι6 τη τι 4118.) 68 
Ἰηπιϊδοεῖ, 4πὃ6 οτηι. Ργ8ε- 
56 Π}1 ΤΟΓΙ δαί ΟΠ σ τι, 
ϑαηΐ δυίοη) πᾶδο Ποη ἰεν]- 
ἴον δύΐϊοοία: ροχάγιν ἰδία, 1 - 
4ἰϊ, φιας δ οοοπραία ὴγ- 
ἔθ, τἱοίῖα ΧΧΝ, ἐγγαπηΐδ, 
εἰ ἰερὸ οὐΐἑνέοπῖς ἐαία ργαθ-- 
οοδϑδοράπέ, ποπεμπν ἐγαπὲ 

τιν 

αοία  λίοοίο, ἀγολοπίε, φψιῖεῆν 

γώ Πϊεέμδ δοθηαπν 61} 67}-- 

οὐ, οὐδὲ τὸ ἐπὶ Τριάκοντα ἡδὼ 

ἣν ̓ ἸΟΘΘΥ ΟΙΙ οαυϊάεμν ΡΥΘΥ ΟΣ 6 

Οὐδβοῖβ πδίταιο, τὸ ἐπὲ τῶν Τρ. 
11 κοίδῃί τοὶ ἸΠελοποννησιορεοὶ, τὰ 

ΣΧαερωνεκιὶ, τῷ ἐπὶ Λυσάνδρου... 
864 ὸς ἰονο οβὲ ρυδ6 1189; ἀτιὰ9 
βίαι 564 ΛΠ 1) 1Π αυϊ- 
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᾿Αχλ᾿ οὖν σύνοικον πρὸς Θεῶν δέξασϑέ με. 

ἐν 
Πειραιεῖ 

- ͵ - ι 
ἀλλήλοις καϑαπαξ τοὺς πολέξας. 

Σύνοικον] συγκώτ οἰκον μεξω ὕ- 

μῶν. Πρὸς 9.] ε ἕνεκεν τῶν. ᾧ΄, 

τ ΡΟ Ὁ βουίρέπμι 
εἰ ΟΣ ΒΗΘ, οἱ φιλὴν] ὀνο- 

“ἥ ᾿π Πργυσγια τι τι-- 
Τρ βαιθ 1αθ15. οὐρα τοοϊάτε: 
5οἀ οὐγογεῖι ΠΟ ΘΟΙ ἢ 15511| 
αἰίουο νεῦϑῖν ἐχριαντῖ, Οἵ} 15 
1πΠ πὶ ἰδἰοπὶ 1). ΠΟΘ ΤΠΤΙ 
εχϊηροῖ: ᾿Αλλὰ βύνοικον οἱο, 
Ἰάδιη δχ δἰϊοὸ ἰἰγὺ αὐ π|8}- 
σίποῃ ά. Ονγράϊαηδο πο- 
ἰαϊτι ΤΈΡΟΡΙ, καὶ, ἀλλὰ ξύν- 
οιπ. ΔἈςοείρῖο [πϑϑπ85, Ρὲ- 
ΒΠοαΙάθαιιο Ἰδοίίοηι δηΐθρο - 
πο; οὖν απἰ4 να]οδὶ πος 10- 
οὐ, ποδῖο ἔποι]θ. ΑἸ ΧΟΡ: 
θη} νΟΥΟ [511 Θ]οσαᾶηδ 11-- 
16 Ῥαυι]οϊαᾶθ αλλ τιδῖ8, 
4ὐδηάο [πἸρογαῦν18. πο 
χτιπο Οὐβθογαμπάι, δἰ188 δά- 
μογίαπαϊ, θ6εῈρο αἰγϑήιϊιιθ 5.- 
πλαὶ ν᾽ Ρο οι ὁ Ροβίψῃδιη 
Ζύνοικος ἈὈϊοταῖ ἴμ 
οὖν 5ἰατπν δι θ᾽ ἀ1οὸ νοςσανηΐ, 
ἀὰο ᾿ποΐστι Γι ΤΡ οί. 

τύπου" 

Α 

σύνδερεον 5 

Ῥτι5 ογαϊϊοηϊθ 1 στ ]π6. σολ- 
᾿ 5ἰυποΐδθ ΠΟΧὰ5 ρίαπο ἀ658166- 
ταῖυγ. Μιά Ποο 5. Τειί- 
7:8, Οροπιαπθ ἴουτθ οοπᾶ- 
ἴὰ8 οὐἱ ΜΊίβ00]]. 1, τό. γ. 
50. τοβουροπάο: ὀγδόῳ ἔτει. 

ὕξερον μάχης τῆς μετὰ Θρα- 

τοὺς Τριώκοντα » ψηζίσασϑαι ἔδοξε, 
εὶ " "» [2 ͵ 

δ5 ἀλλὼ ταῦτα γε οὕπω ἐπέ- 

᾿ υ 
“ μνησέκαπῆσοδε Ἵ 

᾿ 

συβούλον γενομένης Κοιτίας ἐν 
Τεεραιεῖ τελευτῷ" (80 νἱκ 

οὔ] (γάθοι ΒΘΙΓΠΊΟΠΪΒ 1τη90- 
ἷο 8ᾶ{18 οοπν θη : ΠΘ4Ὸ6 
1ὰ δ(δθο ῃτϊγαμίαπι: 
εὐἴηι 1π 110 νἰτὸ πὶ ΘΡαἢ1- 
10 Ῥγάθοϊασα, του αι6. 41 
{4 πάγιιαι δσγορία οοϑηῖίίο, 

βίο δοιϊπιθὴ τϑοῖα Ἰπἀτοϑπή 
εἴ νϑίουοβ δἰποπάαμ! 5071-- 
Ρίοο5. βεγαπαπι ΠΠΘ6ΊΟΟΓΘ; 
αἰὸ {1,0 τι, πιαητ. 586 06 
5415 δὐηιονοαΐ, οογγπρία 
ἰομῃίαπάο ἀθιογὶι8 
Ραϊ, σα] 1581 ΠῚ δ. 110 ἀϊος παι 

πιὰ ἰδ υ15. 5160} 5 ΓΙ] ἸΘΊ ΠΘΗΣ 
εὐγξοῖ Ἐασίο νόσο, ΟἿΣ 
ΓΟ πέμπτῳ 5ΠΡΡΌΜΙ ΟΠ ΘΙῚΓ 
ὀγδόῳ, ὃο αἰἰτπιν ἐπ απ θη. 
10, αποὰ δυο σ πὶ ΠΠΠπῷ 

“ΠΡ ΑΒΥ ΒΕ ἤασίηιι5. ΟΧ ἀποίδο; 
ΕΥΡαμ 1415. αὐ ἀπηππὶ ἀθηη1-- 
ἐπὶ πατίππι Ὁ), ΧΌΗΠ. δις, 
δἱ τοίγο ΠΠΗΙΟΥΘΒ,),. ἃ ΤΠ 1οεὶδ 
οοἴανια5 οὐ Νὸμῃ “Ορέζέιπη 
ἰαπίππαιπιοίο, 

Ο. “. Τξοοοίεν Ηϊοῖ. 
Τὰρτι. δ] οϑήϊιθ πηι} 08 

οὐγόγε ζ)ιοάογμϑ 

ΓΟ 

{πηιν. 

1 δι 

Δ ]ιοΓ, 4αὶ τονεγα ΧΙΝ, 
ἀιῶ. Ὦ. ἰ5ῖ1 δἀππὸ Βιϑίο- 

τα πΠι 6] οἰ οΥ απ ΕΥ̓ΓΔΠΠΟΓΊΣΠΣ 
δάδισπαῖ: Ππῖπο ποθὴ ἀπὰ 16- 
θ65 1 ἐπυραΐδηι ἰθ πη ρΟΥῚΒ 1}- 
11π|8. βουίοπι τηδπᾶνιϊ; ψοὶιΐ 
ὠναρχίς ἴπ ἀππὸ βοουπᾶο Ὁ)]. 

ἴῃ" 

ΟΟΥ̓ΓῚΙ Π1-- 

δοιὶ οἱ 2Ὀρία-. 
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» ᾽ ν ἢ ᾿ , ἀμ χῳ 

Καρ. Ἔπειτ᾽ ὠπολιπὼν τοὺς ϑεοὺς ἐνθάδε μενεῖς; 

2 Α ’ , ὑσὶ 

πραπτο, οὐδὲ τὸ ἐπὶ Τριάκοντα δὴ ἦν" 

πέμπτῳ ἔτει ὕφερον μάχεται μετὸ Θρασυβούλου γενομένου ἱπθ5.9 

ἀλλὰ καὶ, ὡς Φιλόχο- 

ΕῚ 
ἡ Κριτίας ἐν ΠΙειραϊεῖ τελευτᾷ. τοῦτο οὖν ἔοικέ τις ἐκ τοῦ δευ- 

τέρου Πλούτου μετε νεγκῶν ἐνθάδε, ὀλιγωρῆσαι τῆς ἀλογίας ταῦύ- 
ΠῚ ᾿ 

Ἐκ 7 πα’ αὐτὸς ὃ Ποιητ ὃς ὕσερον ἐνϑεῖναι ἀπὸ τῶν συνθηκῶν 

«τῶν ̓ Αϑήνῃσι γενὸ μένων πρὲς τοὺς καταλαβόντας Φυλην. 

ν. 1140 Απολιπών᾽ ᾿ΑΦειξ, 
Ὁ. 1... )}}Ὸ. Ἐνϑαδὲ μενεῖς} 

ἔνταυϑα προσκαρτερήσεις. 1,8Β. 

τὰ γὰρ] ναί. 1,8. 1) Ὁ. τη- 
Το! ρα νοϊπαπη!, αὖ ρίοπᾶ 8. 

δϑεπίρηίία: πέξφθ γπαπεῦο ; 

γιαη, γὃ5 φϑδίγζαθ ηυϊέξο 

ἐμοιμοηίΐογοο. Τὰ παρ᾿ ὑμῖν) 
τὸ ἐνταῦϑα. Βελτίω πολύ] 

ΧΟΙΠΠ. βἰαίαΐα, 486 ρυδεοο- 
ἀομι15. {01 ἀν ΕΝ μην ὑγίβο- 
ἄογτο, υἱ ἀϊδβεῦίο Χεοηορῆον 
ἑδοίαίαν Η6]].ὄ 1. ρ. 270. ν. 
27. γεσπὰ) ΧΧΧ, ΝΊΓΟΥ 

ὉΠ γα ἀπ 8 ΔΠΠι8 δὲ ἔπ0}1- 
ἄξει τηδρσιδίτ δία ργοδποίαιη. 
Τιοη σα οϑιυιίι5 ϑζηδοπέμδ πὸ- 
Ὀ1Π15βῖπη. ΤΠ γάθΎ θα} 1 [0ἀ-- 
οἴιαι οΟἰ]οσανηὶ 1ἢ ἃ. 1, ΟἹ. 
ΧΟΠ. Χεπορλοπίὶ οὔβθοιι- 
ἐτπι5: δια !αμι5 πιούίο ΟἸοο- 
ΟΥ̓ Π] ΤΩΥ 518} 11} ΡΥ ΔΘΟΟΠΟΙ 
8Ρια δἰπὶ ἐοη θη 1551128 νο- 
6. οἰδιη! πίοι. ρ. 278. ν. 
22. Μὴ πείϑεσϑε τοῖς ἀνοσίω- 

τάτοις τριάκοντα, οἱ ἰδίων πκερ- 

δέων ὃ ἕνεκα ὀλέγον. δεῖν πλείους 

ὠπεκτόνασιν ᾿Αϑηναίων ἐν ΟΚ- 

ΤΩ ΜΗΣΙ. ἤ πάντες Πελοπον- 

νηήσιοι δέκα ἔτη πολεμιῦντες " 

δπέ 

Φυλὴν 

ΠΙᾺ ΠΊΘΙΠ], 4105 ἀκρέφξους ἴη- 
ἰογοιθσιηΐ,, ἀεπηϊνι “θοογα- 

656. ἴῃ Αὐϑορ. Ρ. 156. Ὁ. 
1Ώ1|16 οἱ απϊησεηῖοβ, Β]ν1- 
μιι5, 486 ΑἸΧΙ; ΘΟΙΒΙΔΡΙΠ1}} 
ΡοΟΙεγαηῖϊ, 1181 ἱποπ!οηί8 
ΘΔ ΤῸ ΠΟῸΒ δαἀοοίγ} 8 65- 
δεῖ γὴν ΟἸαγι85. .0. 77 ε8686-- 
ἐΐπισῖδ δὰ Ζ)ιοείογιεπν ϑίοι- 
ἐμπι. Ἦϊς 81 πέμπτῳ τειϊ- 
ΠπΠρδιηῖ8. τπἰὦ 5816 ΟΟΠ5ΟΙ ν8Π- 

ἀππ οί, μμοολογμπι πὰ- 
ΒΟΡΙατι8Β μα] 510 Χέηο- 
»λοπίὲὶ β τασαπίθι; 7᾽ δ ιείο-- 
ἐδογιην, ᾿παπᾶϊη., ϑουιρίοσ 
γθ πη ρμεγήμϑιη δαάοιγαίι 1, 
4] 168 ρϑίγ] 88 ΡῈ Ανομοη-, 
ἀμ πῃ 5ΟΥ 16 ἀἸσοδβογαῖ, Νιιησ 
σοίοσα νιάδθδμμιιβ ἀπ Ὀᾶπ|οῸ 
"2 6}118., 64τᾶπὶ δοεγαὶ Μθἐξ-- 
ἔϊι5., ἴοο ρᾶρίο ροββϑιηῖ σ0η- 
δται!:; ἀλλὸὲ καὶ, ὡς Φιλόχος 
ρος. πέμπτῳ ἔτει ὕσερον μάχη 

τῶν μετὼ Θρασυβούλου γενομέ- 
νη ἦν. ἣ Κριτίας ἐν Πειραιεῖ 

τελευτᾷ ὕϊ ἃ πιεπάοβδο νὸ- 
ΟἸ8. ὨΕ1Ὶ5 φυδια, 1116 γ6- 

Θοάθυθπι, ΒΟΥΙρΒ81 γενομένη ἢν» 
ατοὰ ἴῃ Οτγαπηεηϑίϊοο ἤυῃ 
πιο ϊθδίε [Ὲ 85: 4] 0 611 18 1118-- 
86Π1 ἐγένετο" ἴῃ ΤΕ] 1115 56η- 
ΒΠΙ| 65 ὈΧρΟάΠΠπ5. οἵ τεριιβ 
ΘοΟμγ ΠῚ 6η8. ᾿Αλογέαν νΕΤῸ οἵ 
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1150 

ι » Ἄν Δ δ᾽ ’ 2) ε , , 
δὲ, τὸν δῆμον, ἀῷ΄ οὗ Φυλασιος. ἄλλως. ὁ Θρασύβουλος βουλό- 

" ᾿ ,᾿ . " , ΄ ᾿ 3 »" 
βήενος καταλυσαι τοὺς Δ. καταλα βων Φυλην, τύπον τινὰ, κᾳκεῖς- 

᾿ὸ ᾿ 

σε συμμάχους λαβων, κατέλυσε. 
͵ " - ᾿ ᾽ ᾿ 

ἤκουσε μὴ μνησικακῆσαι. καὶ ἐγένετο παροιμεαπον. 

᾿ 5 ΟῚ . 
καὶ ἐπεὶ «λαζονικὸν ἐφϑέγξατο, 

Φυλη δὲ, 
"- - 3 "»- - ,΄ Π ., 

δῆμος τῆς Αττικῆς, καὶ οἱ ἐνοικοῦντες, Φυλάσιοι. τὸ δὲ, εἰ σὺ 

κρείττονα κατὼ πολύ. (, 1.8. 
1 1).00. {τῦτ αι} ἢν αππ5. δὉ- 
εὐγανιὶ παρ ἡμῖν. ἱ εχ 60 
Ἰαιιοῖ, οι «ἀὐποίαϊαμ ἀ6- 
ἀογῖς δὰ βελτίω) κρείττονα 

τῶν ἐν ϑεοῖς. Μᾶγσὸὺ Ονγ- 
Ῥβίαμδο [. ργὸ ἐνθάδε 5ι0- 
Ροαλαὶ ἐνταυθοῖ" αἰοά 51 δι - 
ταλἐᾶ8., 18 θυ. ἔν ΒΟΥ 8. 

ἄλογον δἀρεο]]απΐ, φαοά ἱπάε- 
οοὐο. ἰοβρογ ΤΑΙΣΟΠΙθτι8 
δανευβαίων; τ ἃ ν, 170. 
εἴ ἀρὰ α]ϊο ἀλόγως τοὺς 
χρόνους ἀναβιβάζειν, ἄλογος 

ἀναχρονισμός οἷο. ᾿Απὸ τῶν 
σι. -- καταλαβόντας, 51 5111Π} 
Ἰοουῖα ἰοπθαλ, βρη Ποαραηΐ 
μμπο ψουϑιιπ 40) 1ρ80 ἴον- 
ἰδ 5515. “Ζ2.γ,ἐδίοράαπε {τ|ῖ586. 1η.- 
βουίπ) ροβδὶ ρμᾶοία, πε Α- 
1Π6 15 σοην μο πηΐ ΘΠ 118, 
4 ΡΒ ]οΝ. οσεμπρανεγχδηῖ: 
ἀτι, ποιὰ Λἰμϑέεγο ργδθθαη- 
ἐς ἔδοι, «αἀ τοὺς καταλαβόν- 

τὰς δα)ϊοϊοπάμιη εδὶ Φυλήν" 
αποά ποιρδῃ ἴδο]6, ααΐα 
ΠΙΟΧ Ἰἰεγαραῖασ, νηὶ. 
Μοσαμλ. βιιβρίοιο π)6 ἰεἰϊριΐ, 
μδεο ἴῃ 8]16 πᾶπι 5666 πὶ δΧ 
ΒΆΡΟΙΙΟΥΙΡΩ5 6888 ἀείγῃδα; 

Β6Π51}8 αἰ] ἀεπὶ 1 ἐνθεῖνα, ἢ - 
ΑΙ 1 15. 41} αἰνὰ ροβία]αι: 
781) νά θϑμ8, 8) 60 76- 

ἀἀ1 4, ἀ01] ρει δην 
αΠ}]Πογ οι ργδοόίοη!: Ψηφές- 

σασϑιιε ἔδοξεν ἀπὸ τῶν συνϑη- 

κἂν τῶν ᾿Αϑηνησε γενομένων πρὸς 

τοὺς καταλαβόντας, μὴ «ἰνησε- 

εἴς, διὸ χλ ἰμ 
οοπημοᾶο νἀ γ ΡῸμ1, αἱ 
Ὠ}}}1} 511 Ῥ ΟΡ Ὀ1}18,), απ 
1πὴ6 πόϑο]0ὺ 41|ὸῸὸ οᾶϑδιι [1558 
ΑΥα]|88: οογίθ μ6 Φυλὴν 481- 
ἀδὰ ΒΌρΡΙοΥΘ. μπδύθϑθο οβδῖ, 
αρΡ6 4ιοὰ ὃχ ΡΧΟΧ 18 
[201}}} ποβοίϊο τορείαίαν: οὔτ 
4ο τοῦπ βοβίδη ἢ Ρ8018-- 
416 [δοΐϑδθ 1πἰοὺ 608, πὶ 
αδίν,, εἷ 11105, 41 Ῥινγαδοιιπι 
ἰδηαῦαμηὶ, 51π11} σομβίαϊ, 
ποεάμβ πίει, πὸ 5101 
πΐπαῖπο τροοΠΟΙ 11} δυπί Α- 
ἀμοη θη568, ΠΥ 6) ΓΔ Π40. 88Π-- 
οἰϊπι, 4πᾶϑῖ ΡΥΌΡΥΪΟ νο- 
σαθ]ο συνθῆκαι 5ο0]εῖ δἀ- 
ῬΟ]]αν, δἱ συνϑήκαε καὶ ὅρ- 
κοι" 11.γΧ8. ἴα Αρον. Ρ. χό8. 
ν. 28. ὡς παρὸ τοὺς ὅρπους καὶ 
τὰς συνθήκας ἀγωνίζεται, ἃς συν- 

εϑέμεϑα πρὸς τοὺς ἐν ἀςεε οἵ 

πακήησαςς 

ἐν τῷ Πειραιεῖ" 1ρ1ἀδμηπα 
Β86 06: ρμ. ᾿ιγ7γό6. ν. 25. τοῖς 
ὅρκοις καὶ ταῖς συνθήκαις ἐμι- 
μένουσι. “δοογαΐ. Εχοορὶ. δάν. 
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» . ἢ Ἵ 3 πο δι τυ " “ 
Καο. Τί ὁὲ γ᾽ αὐτομολεῖν εὐφοῖον εἶναί σοι δοκεῖ; 
Ἕ Π ον Ὁ ν  ΕΣ ἢ ν 3 

ρ. Πατρὶς γῶρ ἐξ, πῶσ. ἵν ὧν πρώττῃ τὶς εὖ. 

Καρ. Τὶ δὴτ᾽ ὧν εἴης ὄφελος 

κ Ἂ 5 -ῳ 

Φυλὴν κατέλαβες, ἀντὶ τοὺ, κ ΐ 
Φυλὴν καταλαβόμιενος, καὶ 

ι , 

τους ἃ 

ἡμῖν ἐνθάδ᾽ ὧν; 

; 2 
ἐπλουτήσας, εἰ μέγας γέγονας, 

τυράννους μεταχιειοεσώμιενος. 
᾿ , , “ ᾿ 

ᾧΦυλη γὰρ τόπος ουτὼ παλευμενος. ΧΕ) δὲ Θρασυβούλου εἰρηταε 
ι κι “« ω “Ὁ , ῇ Π , ͵ 

διὸ τὸ ἐπαινεῖσθαι, ὅτε ἐκεῖ ἐζρόνευσε τοὺς λ' τυράννους. 

ἦτ. α1δ1 Τῇ δὲ, γ᾽ αὐτορι- 
Δεῖν) ὅ10. Ἰπίογραοι! Ο 1,8. 
δάαηο ΒΌΡΕΥ νΘΥΡπὶ τὸ 51- 
διυιπσαπδ {πὰ 4Ρ068580, αποά 
Τιπιτν15. Ρ᾽οσπασ αι. 1 Π5] 
ἀορεαί, τὸ αὐτομολεῖν, Θαιι- 

ἢ ποπηπηήμαι. ἰαίοοῦ: αἴ 
έπιπονπι, ἀρτιὰ δέοῦ. Ὁ. 528. 
Αὐτίκα δὴ τεϑνάναι βέλτιον, ἢ 
βίοτος" παι ρἰασα ΠΟΙ] σι 
ἀν 8ὸς Απϑπὶπὶ. ο. ΧΙΧ, 8εα 
ἢ δά οὐὔάῃ ὄτγνρῃ. Βα. 
ποίΐαξπιη οδὲ : γρ. καὶ, ταῦτο- 
μολεῖν" απο η6 6 νϑίερὶ 
Τα ΘΙ ὈΓΆ Πα ΒΠΙπί 1 Π1. ΠΟ Ρα- 
ἴεβ,. Παπιάα πευιρίίοπο ο- 
ἄἀεχ ἰάθη. 1}. ργαοθοῖ: 
ἐν 880 [Ὁ Π16 γοροπθηάμπι 
ΟΡ η860. Αςεῖον] Φρόνιμεον" κα- 

λον. Ο. 1... χαρών. Ὁ. 

ν. 1152 Πατοὺὶς γὰ 9} Ναὶ, 
Πὰσ7] ὅλοις τοῖς ἀνθρώποις. 
Πριέττῃ γις εὖ} εὐτυχῆ. Ὁ. 8. 

Ἵν] ὅπου. Πραττῇ τὶς εὖ} εὐὖ- 
ἡμερῆ. Ὁ. Ὁ. αποά ροβίε- 
τἰβ οδὲ δχηπίβηπι. Ηΐο 
Δ0{8Π| ΨΕΡ815. ΓΥΔΘΊΟΙΠῚ 116. 
βοὶθ φυτὰ εἰ πγριἀθπὶ δρὶ- 
γαῖ, οἿἹ ρΡαπο οοπσεῖ 1]-- 
14. ΤΘΙΙΟΥῚ νὸχ ἃ ΟἿοόγοπα 
γπδηηογαία . Ὁ. ΨΥ, ὅ7. 

΄--- ραΐγία 65ξ, τοδιίοιηιζιια 

εοἰ ῥέπε: ἘὉΡῚ δδανίβέιιι 10- 

οἵδ “ρἼδέορ,ατῖδ ΠΟΙ ῬΓ86-- 

ΤΥ: οϑὸ δοτ πὶ θΟΟἴ Δ πὶ 
ἃ Οτάαθοο, πὶ γουίεθεδῖ, 
511 151556 ΓΙ. ϑρῃίοη- 

ἰϊᾳ ρδι!αξιπι τ 6 χα δ Ονὲ- 

εἷἰο «Εαϑὶ.- 1, δοὅ. ἕπεο 50- 

ἐμοῖσυ᾿ γογίἐ ραίγέα ε6ὲ, μὲ ρὲ- 
δοξόμ5. ἀέφιον. 

(1101. Ρ. 2γ5. Ο. οὕτω μεὲν 
τῶν συνθηκῶν ἐχουσὼν, 
τῶν δὲ τῶν ὁρπὼων γενομκένων “ 
Ρυδοϊδοῖν. πποο [πὐγᾶὶ Ο1Π 
Τα !ο10. ροῖ5. 0} 154 πὸ Ἰ0Γ8Π- 
4Ἱ οχοπρίδν. ΑἸτογαηι, φαοα 
5 ΠΠοἰαν, Βομοι., πι6 51 
γοροβ, ἴῃ ΤῸΠὶ τη] πὶ ΗΪΠῸ 
[ἀσοββοῦο 1πιροᾶπὶ; τα κγἱάϊ- 
σα] ἢ 68, εἴ δοηὰβ ἔγιρις 
ΘΣΡοΥβ, οαἹἱ, ααϊοαα διηθη-- 
ἀαπάο ἰοῃξανουῖθ, ΒΠΟΘΕΓΣΥΙ 
ηθπ Ροίαϑί: 

4πὸ [ἈΟ1]Π 15. 6586 ογοάαβ πο- 
1115 ἱπροΥ [1551}}1 ἰοοίππι, 
ἴῃ Πιδέουϊαθ πάσηι ῥοἷτ5. 51π|-- 
ΡΙΙοὶ νῖσθ. Μεϊοσα ἀβαϊΐ, 
δ ἰδφηιθ}} ΟΡ Πα, ἸΠΔΥΘῸ 

͵ 
τοεξοῦ- 

ΠΌΘΓΡῚΣ ΘΗ1ΠΊ,. 
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Ἔρ. Παρὰ τὴν ϑύραν φροφαῖον ἱδρύσασϑὲέ με. 
δ » » " » ΄, ΟΡ Ἴ 

Κορ, Στροζαῖον; ὡλλ οὐκ ἐργον ἐπ οὐδὲν φ5ρο- 

τι Σ ροφαῖον.] 

ων. 1155 

3 » “ ὧ » ὦ 
πὶ ἀποτροπῇ τῶν ἄλλων κλεπτῶν, ς«'ρ6- 

,,Ὦ "»- « 
Φαῖος, παρὼ τὸ «ρέφεσϑοι καὶ ποινουργεῖν. λέγεται δὲ ὁ Ἑρμῆς» 

- »"» ἰοτὶ » « , 5 ᾽, 5 

σοο(δαῖος, ἐμπολαῖοεν, κερδῷος, δολίος, ἡγεμιύνιος, ἐνωγώνιος, δῸ δὲ» 

ν. τ1δ2 Τί δὴτ}) Τῇ οοτ- 
γαρῖθΟ. 9). εἰ. Ὄφελο:} 
ἤγουν ὠφέλεια. 

ψιυτιθά, Στροῷ Φαῖον] Πυλω- 

οὖν " ἔνϑεν καὶ ἔνϑε -ρεφόμε- 

νος. ἰἴαθο οἷν ἴῃ ποτ} 

Βουρία, οὐ ρυὶὰ5 δὰ παρὼ 
τὴν ϑύραν, ΡΟβίθυ 8 δὰ ς-ρο- 

Φαῖον μοῦ ογο νἀοδηίγ. 
Στροφών) πανουργικῶν. Ο. 9) 0). 
αὐ 5. ἀδιοσι ἃ 85}, 41186 

Ο.1,8Β, Παβοι: Συροφαῖον᾽ «ρε- 
Φύφενον. ᾿Ιδρύσασϑε!} ποιήσατε. 

Στροφαῖον .] ποιήσο μέν σες Οὐκ 
ἔργον, τπμίς, χρεία ὑπάρχει οὐ- 

δδά ει ὸ ἡμῖν κιήσεων. ἰἰὶο Βο- 

ΠΟ Π60 ῬΥΟρυδΙ ΘΙΘΟΓΕΠΙ 
ν1 ἢ, ποὸο Ἰοοῦια «{γἰδέορλα- 
γυιΐ8 ἀπι6]] οχλὲ. 

σ. 1.8. Φυλὴν 

ΤΠροεγρώ(φη 

δ80.).:4ὅ] 
΄ 

δαιμόνιοι 

κατέλαβες] 

ὄπισϑεν (4 ν. 
ἱσορίω, ὅπως Λακε- 

᾿Αϑηναΐοις 

τυράννους κατέφησαν, 
» , 

ὄντας παὶ 

τριάκοντο 

᾿Αϑηναίους 

αὐτούς" οἱ τοὺς ᾽᾿Α3η- 

νγακέους κακῶς ἐποίουν τοὺς δμεο- 
Φύλους καὶ συμπολέτας. Αλ- 
λὼ Θρασύβουλός τις ᾿Αϑηναῖος 

’ 

Φιλοπατρις καὶ μεισοτύραννος 
ι ς ΄ 

Φυλὴν κατέλαβε χωρίον τῆς 
3 “- ΝῚ 

Αττικῆς μετὰ ὀκτακοσέων ἂν- 

δρῶν, καὶ συμβαλὼν τοῖς  Ὑριά- 

κοντα, καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτῶν νικῷ 
τε αὐτοὺς, κοὶ τὴν πόλιν τῆς 

τυραννίδος ἡλευϑέρωσεν. Ἐπεὶ 

δὲ ἤσαν τινὲς ἐν τῇ πόλει, πρὸς 

οὕς ἐφέροντο πωλῶς οὗ τύραννοι, 

ὅτε ἦρχον, οὗτοι τοὺς ἀνα ερέτας 
τῶν τυράννων δεδιότες, ἡνίκα τι- 
νὲ αὐτῶν συναντήσειεν, ἔλεγε, 

( συναντήσειαν, ἔλεγον.) Μὴ 

με:ησικαπήσης. εἰ σὺ Φυλὴν κα- 

τέλαβες" ὅ3ϑεν καὶ ψήφισμα ξ- 
ϑέντο ἀλλήλους μὴ μνησικακεῖν 

ἀντ: δημιαγωγήσαντος. φ- 
δὲ Ἕραῆς, Ἢ Καρίων,. μεῆ 

μβινησερορεη σῃς ἐμὲ ἕνεκεν τῶν ὃ. 
πισϑεν" ὡς οὐδὲ οἱ μιετοὶ Θρα- 
συβούλου τοὺς μετὼὸ τῶν Τυ- 

ρείννων . εἰἢ κατέλαβες τὴν Φυ- 

λήὴν, ὡς ὁ Θρασύβουλος" 
σιν. ἐὰν ἐπλουτήσας. 

Π1}1} οχοουρίμη ἃ ϑωίαα: 
Ῥγονλτ8 οὐϊᾶπὶ, πὰ πὶ (11, 
Ὁ. 1.8, ροβῖίο (πιο νοῦϑὰ 
ΒΡ) αηριῦ ; ᾧΦυλη" ὄνομα τό- 
που" καὶ Φυλασιοι, οἱ ἐνοικοῦν- 

τες, 

[2 

τοῦτξο 

ἨἩώονια 

56 Διώκονος ) Οογχιρίμπι 
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Ἕρώ. ᾿Αλλ᾽ ἐμπολαῖον. 
“ 

Καρ. ᾿Αλλὼ πλουτουμεν᾽ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

" 
Τι 

οὖν 

’ »). ν᾿" . ι 
ἄκονος. ἄλλως. 57 Στροζφαῖον, ἐπεὶ «ροφαὶ λέγονται παὶ οἱ 

συμπεπλεγμένοι καὶ δολεροὶ λόγοι, 58 “ροφαῖον δὲ ἐκάλουν ἑδρυ- 
-Ὁ ΄ Ν 

βέενον παρὼ τῇ ϑύρῳ τὸν δαίμονα" 
͵ ᾿ 
ἅμα δὲ παρὰ τὸ «ρέῷειν τοὶ 

, ε - “ “ 
πραγμαώτα" οἱ δὲ τοῦτο ποιοῦντες, πανυῦργοι. ἐπωνυμέα δὲ τοῦτο 

ν- τιδ6 ᾿ἊΑλλ᾽ ἐμπολαῖον] 

Ποιήσατε πρώτην, “Ἑρμιῆν] τὸν. 

ΠΠαλιγκάπηλον! τὸν μεταπρά- 
στήν. ΔΕΖ] ἀπόκειται, ἢ πρέπον 

ἐςί, Ὁ. 1,8Β. ᾿Ἑμπολαῖον) πρα- 
γματευτήν. Παλιγκάπηλον] κα- 

σπηλεύοντα τὰ πωλούμενα. σ. 

90. 41 ροδῖ τέ οὖν ἴπἰον- 

ῬΡυησιί: ἀπδην18 τη Ὁ. 1,8. 
ἴα!]6 βιδῆιμη ΠῸΠ 511 δὲρι- 
οἴ), εαὰ [116 }} ποὺ νοῦς 
8115 ΟΧΡΙΙραῖο ἀδίαν. στοῦ δεῖ, 
ατιᾶθ αἰδιϊποίοπθ. δϑηάομ 
Ροβία]οῖ, Μοιμτὶ πα)ὰ5 1ο- 
ΟἹ, 5864 νϑοι)]δηΐο Π]ΘΠΙΟΥ 3 
τ] η1|5 δ οιιγαία Λίογηιδ, 51- 

νε “ακέπιιεδ δὰ γέρον. Να- 
5πίαυξ. ὅδι6μιι. 1. Ρ. 158. 

νἱἀεθαίισ : ποάπθ ΘΗΪΠῚ 18 
εἰττιπ8 αὐ δὲ [σι ΕἸ 115. ρ6Υ- 
πο 80 ὈΥΪΟΓΕ8, ΔΜογΟαΤΙΟ 
ἀσθα βοϊεῖ; ἀπαμπινδβ 4|10-- 
αὶ ϑεῶν ἀώνῃα ὦ ΜΠ] [4- 
οἰαηΐ, οἱ ἀϑηπ6 60 αὐϊάθηι 
ἴῃ ΟΡοππάο πῆγε ἀϊδίυι- 
οἴππι, οἱ δου 081 Π21Π1- 
βἴθσι : ἰδθάϊαπι ΟΘροΥἑ πη} ἃ 
οομαποβίηβ ἀρ τηδίγε ἴῃ 
Τιιοϊαηὲ Θ. Δ. ΧΧΙΨ, Οὐυά- 

γ6 πιθ] 15 δυϊπιμαθϑπι, διο- 
κτορος" 415 οὐ Ἰρηογδῖ 
διάκτορον ᾿Αργειᾷφοντην : ἀ6 410 
ποθ} 4 αἸΧῚ δὲ τὐλε τρία ΜΕ 

πισκοπ. Ρ. 4δ9ο. δά νῖάε, 

ἀσᾶθ ποίαθιπιι5 δὰ ν. 1171. 

57 Στροῷαῖον)] Α (Οὐδίοιιῖο 
Ῥγοίροία Ἰοοίϊο, οἱ 1η. ροβίε- 
ΤΟΥ Θ5 απ. δάδβοιία : 40.811 
οἶδι τη] πὶπ|6 ΤΘ]]ΟΙ8 Π), ΔΠ1Π1-- 
δανουιθπμάμιη ἰδιθθη δῖ, 1π 
αἰγάφιιθ νϑίθρθ᾽ 800101, σ«ρο- 
ον, ἐπεὲ «ροφοὲ εἴο. Στρο- 
Φαὲ 56. ἄσθιο νογαπὶ εϑ: 
Ρτο σρο(φῥὸν ΘΡοῸ ἴογθ π|8}1Π} 
ΤΘΡΟΩΣ φρόφιν, αποά 1460 
δοι οοὺὶ δαμιθιίπ, υὐ 6Χχ- 

Ρ]]οαμάδο νοοὶ ςροφαῖος 1π- 
βογνιγαῖ. ῬῬεγυβδιιδάοὶ ιἐμμϑέα- 
ἐλέμδ, 4 δηιαυϊου 8 Το χῖ- 
ΘΟσναρμὶ νοῦρθα ρομ Ὁ δὰ 1]. 
ἕ. Ρ. κιθδζ.. ὑψῶνθι Στροφαῖος 

Ἕρμος Φησὶν, οὐ μόνον. ὁ 

παρὰ τῷ «ρο(εῖ ἱδρυμένος. ἀλ- 

λοὶ καὶ δ «ρέφων καὶ ἐξαπατῶν, 
οἷον σρύφις. Στρόφις δπῖδηι 

μεγδιφέι5. 10 “«Ἄ»ἰσίορῆ,. Ναρ. 
ν. 450. σκολιὸς, οὐχ ἁπλοῦς, 

παλύπλοκος, τιῊὸλ ᾿ἰοογοίζιδ 1-- 
ἱεγργοίηίασ,; απα]16 ΠΟΠΊΘᾺ 
οΔ] Πα ἰϑδί ται Μαῖαθ ἤ]λαι 
ποπ ἀοάεοεί. 
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Ἑρμῆν παλιγκάπηλον ἡμὰς δεῖ ἐδ 

Ἑρ. ᾿Αλλαὶ δόλιον τοίνυν. Καρ. ᾿Δόλιον; ἥκιςω γε᾽ 

Ἑρμοῦ, παρὰ τὸ ταῖς; ϑύραις ἱδρύσϑαι ἐπὶ φυλακῇ τῶν ἄλλων 
κλεπτῶν" 

Ἁ καὶ ὅλως πανουργευεσϑαέ. 

οὗτοι γαρ ὀπίσω τῶν ϑυρῶν εἴώϑασε καὶ ἀναδύεσθαι, 

1150. ἌΛΛΑ. ἐμπολαῖον.] ΤΠραγμιατευτὴν» Ὦ ἀγοραῖον, καὶ 

τῆς καπηλείας προεσῶτα. 

ν. ττδ8ὃ ,Δόλιον]} ᾿ Ἔφορον τοῦ 
δόλου ποιήσατε. Ἥκιςα γε] 
ποιήσο μέν σε οὐδαμῶς. Ἔργον] 

χρεία ἐςσὲν ἡ μεῖν. “Απλῶν τρόπων] 
ἀδολιεύτων ηϑῶν. Ο. 1.8. 

58 Στροῷαῖον δὲ ἐκάλουν 
Ηδεο 8510 ἰ,οχῖοο ιϑρεδώαδ 1.1- 
βουοϊξ : Στροφαῖον" οὕτως ἐπώ- 

λουν εαἴο. 8:σὲ, ιἰἰ Ὁ. 1.8 
Στροφαῖος" οὕτως τὸν παρὰ τῇ 
ϑύρᾳ εἴς. Δρια δὰ τὺ χ 
εὐλαγ: παρὰ τὸ ἐν ταῖς ϑύ- 
ραις, αἀὐάτἴα ρΥΔοροϑιίλομε ποθὴ 
5818 οοιημποάα, αιδη) χὸ- 
τηονοὶ ρον βουρίμ8 ΟἿΗΙ 
ΒοΠο αθία πορίσο δάςυχαίο 
ΘΟΠΒΡΙΡΔ5: βιχαοίιγα απο} 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ8. ἸΠΟΟΠ ΘΓ ΟΠΒ: 4πο- 
οἸσοα Ἰοσομπάπιῃ 801, παρὸ 
τὸ παρὰ, ναὶ πρὸς ταῖς να Ὁ 
δρύσϑαι, δαὶ, παρὸ τὸ ταῖς 

ὃ. δ αϑω; ν6]. προσιδρύ- 

σϑαι. «οίί. Ψ 111, γ2. δὰ πε πὶ 
νας, 486. ποίδηϊαν. Ηϊο 
ἐδ Ἕρμῆης ὃ πρὸ τῶν ϑυρῶ: ὧν 

ἕσως Αδέϊαπο Ψ. Ἡ. 1], ᾿αῇ 
4116 82 1ῃ δαάεμι Ὠἰβιοτία Ἕρ- 
μῆν τὸν ἑδρυ μεένον ἐπὶ τῆς αὖ. 

λῆς εχ Τώπαεο αἰχὶϊ “είτε. Χ. 

Ρ. 466. Β. Μεγουτῖπ5 ααϊάεθπι 

᾿ 

Παλιγκάπηλο, δὲ λέγονται οἵ 509 τὰ 

[τ ἔασαπηαιιθ Ὀδίγομτιϑ5 
ἀαδιηοῦγ οι φιλητέων ἀναξ ΄μ 
νοϊαβίο Ἰαρλὰθ. ἀρὰ Ογμέε 7. 
Ρ. τοῦθ. π. τ΄. ΟἿ δἰ πη} 18 
ἀαριὶ «Ἵπελοίοσία ἢ ΓΤ 28. 
εἰ φηλητέων ὄρχοιμιος ἀρχὸς 

ἴὰ Ηγπιπο, 4μϑιὴ 7085 πΠο- 
ΠΟΙ Εοιπογιανι 4110 {118 
σροιηϊ, ν. 178. 202. πεϑῆῖιθ 
ἴαθῃ 60 1108, δία ργο- 
Ῥίον. ἴογοβ ἀοάϊοαία, ἀοηϊοβ 
1ρ81 ουπίο(ιεμ ει ψείογοβ 
ΘΟ ΙΒΟΓ αἴ, τι 0] θα οἃ 
Το! σίομθ ἀο] 18 ΘΠ Πΐ65 
81.085. ΡΓΌΘΙΪ ἀχοόχοί. 

5 τὰ αὐτὰ] “Εἰγπιοί. Πα- 

λιγκώπηλος, Ἢ μεταβολεὺς, ὃ 

τὸ αὐτὸ ἀγοφάζων καὶ πωλῶν" 

ρΡδα! ρ]υπί5. Δ ἰραγολιίίδ: ὃ 
᾿ ς ι Ἢ Ἀσ΄ 

μεταβολος, ὁ τὸ αὐτὸ ἀεὶ ἀγο0- 
Α'. 2, , "Ὡ «ς ΄ 

ραζων καὶ πωλων, ὡς παλύνδου- 

λος, ὁ πολλάκις δουλεύσας" 

αιοά Ροϑίθυιβ 60 μου ποῖ, 
: ς 

πὶ πποηθαῖ, σώλεν 1 μος νο- 
οδθυ]ο σομηρυβὶίο ΠΟΙ 511η-- 
ΒΙϊοΙ ἰαπίτιι βιιδαιθ σαπάοσο 
Ροϊοβίΐθ, β6ά σοηίϊπιταιῃ γε - 
φιπθηίθιηᾳθδ 819 η Πρῶτα το- 
Ψ1ΠῚ ΘΙ ΑΙ, ψοηαϊαγτιτη-- 
46 οοπηγηγηίαί! ομειη. [61 

ἀοοσπῖς 1π Παλύσκιος᾽ τὸ γὰρ 

- 
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Δ ι φ᾿ ᾿ 3 ᾿ 

αὐτὰ πωλουντὲες καὶ ἀγοραάζοντες" 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

πέντε δέ εἰσιν αἱ διαφοραὶ τῶν 
᾽ τ “ 4 "ὕ 7 : 

πωλουντῶν 9 αὐτοπωλής, καπηλος, ξἕμποῤρος, πωλιγκαπηλος. μετο- 

οι 4 ἢ 5 , ε 

βολεῦς" καὶ ἔστιν αὐτοπωλής μὲν, 0 ἐν τῇ 

ἕαντοῦ πρύσοϑον Ῥ 

ι 

πάλιν, ἱπαπῖξ, ἐνιαχοῦ ἐπέτα- 
σιν δηλοῖ, ὡς παλιγκάπηλος, πα- 

λέμπρατος" τἴὰ ΒΟΥ η ππἢ), 
ἨῸΠ παλέμπρακτος" νιάὸ οί. 
ΝΗ, χα. «μὶ το δεύτερον πι- 
πρασκόμενα ἄϊοὶ ποδὶ παλέμ- 
πρώτα, παλίμπωλε, δα ττ πιὸ, 

ὃ τοῦτο ποιῶν, παλέμπω- 

λος, παλιγκάπηλος" αὰὸ ἰά- 

χηθη ἰοσὺ, τ ἰὈγπηὰ νϑοὶβ 
Ἰδρσιίπϊα ἀοϑιἀογοίαν, π18}11|, 
παλιμπώλης" 50 Υν 8 οἰϊαη πα- 

λέμβολος εἴ παλίμπρατος, ὃ 
πολλάκις προϑεὶς 111, 1295. 
Ὠδαπ6. πἰϑα ΘΙ οβϑηῖεν. δἰΐοὸ 
ἐγαηβϑαία πη Οὔβευναγθ πορὶ6- 
χιΐ, παλένπρατος τὴν ὥραν, 
πολιγπκοίπηλος τοῦ κάλλους ΥἹ, 
127. οἱ Ιηἰγ στ ποίου δ ορ- 
ῬγΟΡΥῖἃ, πρὸς ἀργύριον βλέπων, 

παλέμπρκατος" Ῥϑμίοαιιο Ροϑί, 
παλιγκάπηλος, πεπρακὼς 

τόν" ἄποιηοέο ἐδ ΕἼδορο 
Ῥλῖίο Τυαάδριιβ Ὁ. 971. Α. 
Φλάκκον ἢδὴ τειν ἀϑλέων ἐωνῃ- 

Δυένοι, ἃς ὃ δοξομανης καὶ πα- 

λίμπρατος ἐλάμβανεν... Ἠϊιο 
παλιμπράώτηςγ, ατοη. Ο]ο8886 
νοίου 8. μιετασρώτην οἱ οοοίο- 
σοι νοσϑπΐ, μά ἃ πα- 

λιγκαπήλῳ αἰκίας ; απο τπᾶ- 
Ἰοατοία μα αἰ ϑΟρ 5115. {π|| ἃ 
ἸΠθ συ 4] 1οΥ 1115 ΡΠ] Οβορ ]5 οὁὉ- 
Ἰδοΐπι., 810. ρύσηπο εἰ 1]- 

1Τχᾳὐ τὲ ἰρι5ῖ. δοογαὶ,. Ρ. 92. 

ἢ 
παι 

ἕκυ- 

4ποη) ἰοοι. ΡΟΠΟΡΟ. ἤοη 

ΘΥΑΝΑΡΟΓ, εἱ ΤηΒ 51 τη θη- 

ἀὰ Ἰρογρεμι: ἀλλ᾽ ὥσπερ τοὺς 

κάπηλος δὲ, 

-“ ᾽ ΄ -Ἤ Με 0} 
ἰδίας χώρῳ πωλὼν τὴν 

. 3 Γ»»] τ κ᾿ "-Ὁ- 3 ᾿ 

ὁ ἀγοράζων ἀπὸ τοῦ αὐτοπωλοῦ, 

σο(βικοὶς» παὶ Σωκρατην Φαΐνῃ 

ὑπονοεῖν παλεκοπράτην τινοὶ εἶναι 

σαΐς Ἑέοις, καὶ τοὶ πρότερον γροί- 

ᾧαι οὐχ ἁπλῶς πἰρνούμενον, ἀλλ᾽ 

πλείοσιν 7 τοῖς τότε δεδο- 

ῥμιένοις ὑπὸ σοῦ" ἰοσοθδίπν, 
αἱρούμενον" ἀλλ᾽ ἐπὶ πλείοσε 
τοῖς τότε διδὺ μένοις " α΄ 7.60 
αἰ αξζι5, δοονθὰβ 1116. 586 
ΔΘ] σα ΟΟΠΒΟΥ, ΠῚ8]07 185 
416, 4πᾶμηϊ] μεδεβίαραϊ, 6- 
ται 10.}18 οδἰθηίδίον διὰ 1Π 
᾿ποάμθ νου, αἰ αἰι451 
ΟΔΘΟΙΜΙ 11 ἰοΠΘΡΡ15. Ρ8]ρᾶ5856 
[41 Ρδυβρ οΙα8: δϑὶ διυτοηῖ 
3 “ιν ο 

ὠρνεῖσϑαε οοπαϊέλοηοην" ᾿οῥέα-, 
ἑαῆν γϑϑριιογο, Μετάβολοι νο- 
ΤῸ," Ἰηἰογργοίθ ϑυζώα., πρα- 
γματευταὶ, μεταπράξαι, εἴ 
μεἐτεβολεῖς, 111. τορεμιτογῖς- 
Ρε5 πϑιδίουοβ, Πὶ Αἰἰ1618, 
τὶ ποία ἡλοπα ἤ7αρ δέ, 
Ργορίονθδαιιο 5011 ἃ Ζοζέιοα 
ΟΠ ΘΙΟΡαϊ, καπήλοις δέ 
παλιγκαπήλοις ἴδ νη, πα 

118. νοὶ ἐχρ!ςδηάῖβ δ] 6 δη- 

δεν 
σι 

ἰπρ, νοὶ] ρυοχίπηδ ᾿ ΤΠ ΠΟ [15 

δαμπαρονδαηῖ: οὗ μεταβολεῖς 
καὶ οἵ τῶν ὠνίων παπηλοιε ἃ-' 

ριὰ ϑοογαί. Η. ἘΜΦ4Π|,. 17. 
σγαν ον οἱ Πσαραΐο ἐϑεμποοίῆδ. 
ἴῃ Αὐ]ϑίοση, Ρ. 856. Ο; ἘΣ 

δὲ καπηλός ἐσὶ πονηρίας, καὶ 

παλιγπάπηλος, καὶ μετα βολεὺε, 

μονονοὺ ὠγὰ καὶ φαϑαὰ 

ὅσα πώποτ᾽ ἔπρα- 
14 ἀεβουῖρϑιῖ 

᾿Ασομεν. “111. ν. 

4 

και 

ἔχων πάντα, 
ὙΡῚ 

ξεν, ἐπωλει. 

«Χοπορήοι, 



ΠΑΘΎΤΟΣ; 

καὶ πωλῶν ἐν τῇ χώρᾳ, ἐν ἢ ἡγόρασεν " 
-“ 

ἀπὸ του 
ν᾽ Ἂ 

καὶ ἡ ξένης πωλῶν" ἢ 

λου. 
΄ ς 

ἐδιονν χρυ ἀπὸ του 
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πόρος δὲ ὁ ὃ. ἀγοράζων 
᾿ ἀπὸ τοῦ καπή- 

πωλῶν, 

Ἄν ον ̓ 

ἐμπόρου, , ἀγοράζων καὶ 

βιεταβολεὺς, ὃ κατὰ τὴν κοτύλην πωλὼν, ὥσπερ οἵ γὺν λεγόψ ενοι 

καπηλοι" 

451. ν. 50. δ οἵ,“ ἱπὸ αἰιᾶ 
τηοχοασίαχαοῖ Ρανίθ γΟΥΒΘΏΠΟΡ 

ἱπαϊοανογῦιῖ., οἱ 40 
᾿δἰπαὶ ΩΣ 

ρους, ῆ τοὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ με- 

ταβαλλομένους, καὶ Φροντίζον- 

ἐμπόροις 

᾿ τοὺς ἐμπό- 

νὰ 

τας, Ὁ, τι ἐλάττονος πριώμενος. 

πλείονος ἀποδῶνται. ᾶπὶ Π0-- 
ϑῖυι ΟΥ̓ΑΠΙΠΔ 1101, απτ σπα- 
λιγκάπηλον ΟΧροηθπΐ τὸν τὸ 

συτὸ, νῈ] τὰ αὐτὸ ἀεὶ ἀγορά- 

ὥντα καὶ πωλοῦντα, ἰαἰδιι νὶ- 
ἀσηίαν τηϊοὶοχ δ56.,. 4πὶ 6- 
Ἰπιβά θη σΘΠΘΥ 18. ΠΟΘΙ Ὸ65. οἱ εἰ 

ἀοΙαἰα8 οηϊοσοῖ, οἵ δ}}18 
του νεπάονει; «ποά οἰδβὶ 
ΠΟΙμΔΠ11 εἰ Θχρ] θαι ίο- 
ΗΠ, απᾶθ δίδει. ΡΥΟΡΟΙΪ- 
ἰὰγ, δ᾽ τὶ “ἰαΠΊ6 1 ΨΟΟΙ5 
Ἰρβδοαὰθ παλιγκαπήλων, 4πο- 
Τταπχάδηι ϑ86]ΐθι, πιδίϊίίο 
ΠΟπ δϑὲ αἰϊοππμη: ποὺ ΘΗ] 
Ῥαοίο Ῥ]ιοοῃΐοος 4ποηπο πα- 
λιγκάπηλοι ϑολοϊίαείας Ὀὼ2ι- 

ἀαγὶ αὐ Ῥγυίμ. Β., τώ5. π1}}} 
οΡρΡογίπηϊτι5. αὐ γε ἀπχρία- 

πα]. 1110 Ἰρ8ὸ ϑορλοοίίς 
Ἰοοο, 41|ὸπὶ ργροία!!: ᾿Ὡνην 
ἔϑου καὶ πρᾶσιν, ὡς Φοῖνιξ ὡ- 
γὴρ» Σιεδώνιος κάπηλος - - - 

αἰϊογοαιιο ὐιμλοι, πὶ ποη- 
ἸΘΠΊΟ ΡΥΟΙ 5, 518] δἱ- 
ααὸ 14, απιάσφοϊά {πο}, 
4ποά ἰπ ἔα τία, Το πὰ ργδε-- 
αβδοῦαῖ, οοηίίηρογοι, [εχὶ 
886 ῬΙιοδπίσοη ἀ]οῦαΐ, τᾶ 
τήδπιι εἰγο, ϑβϑοοίρεῦο 4}{6- 
γᾶ: --ὦν--ῷ εὐϑὺς δὲ Φοϊνεᾷ γί- 

Ὧν 
εἴρηται δὲ παρὸ τὸ συνεχὲς μεταβαλλειν. καὶ αὕταὶ 

γνομαι, Τὴ μὲν δίδομιε χειρὶ, 
τῇ δὲ λαμβαάνῳ. (ὁ οὐππὶ αχί- 
118. εδ, 41 κδεηιμπιαχν 
Θολοίἑαϑίαθ ἰοοιι8, εἰ ααϊη- 
αι. πιοχοαίογιαι ΟΠοδίΙΟν 18 
ψΙ]ΟΡ 46. ογδᾶι8 Οἰᾶ8868 
ΘΟΙ ΠΟ 58π0. ψΈγθα6, πὲ 

ΔΡΘΙΡΟυ, αἰοβουιθιῖ; ἧπομ 
Μιιίαοιεα. ἀατιν Ῥοϑιδϑοὶ δ 
Οοἷονθ. ποθ τοίλεθηϑ (ὐς ἔν 
α. ». 40θ9ς. “ὦ. δϑέεερλαπτιβ 
ἸΡΠΟΥΑνΙΣ, τιάρ δυιίτι5. [Ὁ-- 
τοὶ, ΤῊ. τὴ συ Ρ- 88. 
ἈΘΗ͂ΘῈ γηϊπτι5. εἴα σι ϑαώπα- 
δἰ αἰΠσομίϊαπι 6 ἴΐβιν, 6. 
11. φαοὰ 1 πο σοποχὸ ἀ6- 
οἰαναπο ἰοΐτιῦ ΟσΟμρ ΔΙ, 
ΔΜ οσται ποῖ Ἰαίι!!: 2265, 116-- 
γαωΐο Αὐλπὰ. τὼ ΟΡδον. δᾶ 
ψνν δ μΒ, Ἰονουγαν δο ὃς 
οὐ} 5 πᾶδὺ βηθάιϊία ϑοθο το 
ϑιη νορα: Τοῖς ἔμπορον 
ὑπὸ τον κοαπήλου “ οομέηροχὰ 

μεάξέ αἰέψιιο, οασιε, εἰ κώπηλον 
δδ586. φιὲ αἰογηὶΐ οὐιΐέ «πὸ τοῦ 
αὐτοπώλον, 6ἐ νεριζέ ερζείξη 

τῷ ἐμπόρῳ, {10 ποριΐθ να 
αρροίανὶ Φι ΟΠ ΜΠ ΦΊμΕ,, {μὲ 

ε1ὲ ἐπὶ ξένης, δὲνθ ἀπὸ τοῦ 

αὐτοπώλου, δίμο απὸ τοῦ κα- 

πήλου" δεε οὐ φιεῖ ογειξέ αἰο-- 
"ἢν, ηηοεί τοηαξ. ἐπὲ ξένης. 
Κἶν δο αἰϑέθ7)}, φμοώ πούσεηλιον 

τέ 6556 μην πε δηιδέ ἀπὸ 

τοῦ αὐτοπώλον, παλιγκάώπηλον 
6558 νμέξ, ψιιὰὶ ορεϊξ ἀπὸ τοῦ 
»οιπήλου.» δέ οιωτν εἰξδέζεη, τέ 

ἀπὸ τοῦ μεταβολέος, οἰϑὲ ἌΝΩ 
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κ : ᾿ Ὁ νὴ ᾿Ὶ ε [Ω] 

Οὐ γαρ δόλου γὺν εργον. ἀλλ᾽ ἁπλὼν τρόπων. 

ἴᾳ “ ΄ 

μέν εἶσιν αἵ σημασίαε κυρίως τῶν πωλούντων" 
πᾶς πωλῶν κάπηλος λέγεται. 

ν. τ1θὸ Ἡχγε μόνιον] Προο- 
δοποιόν, Ο. 1). προοδοποιὸν 

ποιήσατε. Ὁ ϑεὸς) ὃ Ὁ ἸΙλοῦτος. 
" ᾽ ᾿ι 5 Ὁ -Ὡ 

Ο. 1,5. Ἤδη) απὸ τοῦ νῦν. Ὁ. 
" « - 

1)᾽.᾽., Ἡγεωόνος) τινὸς δδηγοῦ. 
Ο. 1,}). Οὐδὲν οὐδαμῶς. (Ὁ. 

1,8. εἱ τῶ. Δεητόμεϑ᾽ ἔτι η 
΄ “ ) δ᾽ διὰ ἐ 

χρείαν ἕξομεν εἰς τὸ ἕξης. ν.. 

1,18, εἰς χρείαν ἐλϑώμεν. Ο. 
Ὁ. 1 το, φιοὰ ἀμιιμ 
χη δθι ρου σΟμ σι] 1. 80 
ΑἰΠοὰ ἴχνια, δεησόμεϑ᾽ νῦν 
5. ἰπθθο. ἰἰθοῖο νόσὸ Ἢχγε- 

΄ ; ὁ 
μμόνιον ΘΧροπμμῖ: Παρίζιι8. ὁ - 
ΒΔ} Οἰμη 5Ὲ11{4}15 ΔΙΟσι α- 

τἰαβ, ΨΠΒΉΠ6 ΠΒ]ΟΠ5[721}18 
Ρυδοίδοϊμ5. (διιοιμδαιηοάμμηι 
σιν “γγίατι. ἀθ νεμαῖ. ο. 

35. το] σοι ΨψΟΠηΓΟΤΙ 118 
ε "υ ᾽ , , « , 
Ερμμοῦ ἐνοδίον καὶ ἡγεμονίου 
πὰ 6 πορίϑοπάδ. οὐμ- 
πιοηκίαὶ, 5150. αἰσαηα]αθ. {{{π-- 
{ιν Οὐογητείι5. δἴϊαια σοπ) η- 
χ ἀὁ ΝΟ οὐ ΧΥΡύ 68. 
ἡδουται δὲ καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς, 

καὶ ἐνόδιος λέγεται, καὶ ἡγεμό- 

γιος" νούα 1ἰα, αἰ ᾿Γὺ 8ὅ8πὸῸ 
ἀπ! τὸ νὰ ἰγὶθαδὲ τπ]}0 
Δ ρ ογοπ, πα πη Μου- 
σασλαιη τ ϑιϊο 8. ΒΟΥ ΟΠ156 110 
Ριδοδίάἀθι, οἱ δοισπαια ἰπ- 
Τυδη γι πὶ πη ογ δΐο "6 ηπ|ἀ- 
ἄγει. άδπι βρθοίαϊ δοβὸο- 
Τα πὶ οΥ6 (Ὁ. [,Β. ἱπροϑβιίπιῃ: 
᾽Αλλ᾽ ἡγεμόνιον) Ὅτε δ Ἑρμῆς 
καὶ ὃ λύγος, καὶ λογεπκὸν (τὸ λο- 
γικὸν) ἡγεμιονεύεε τεχνῶν καὶ 

καταχρηςικῶς δὲ 

πρακτικῶν, ὑποτιϑεὶς ἑκάςῳ καὶ 
ἐφευρήσεις καὶ πανουργίας καὶ 

}έε 68έ ἐμπέθν' τέγιοπεψεθ ΟἿ 
θγενέέα. (Διυχιι ᾿δια, φιιξ 
θη ἐπὶ ξένης . .. .. δθώ 6ξ 

4 οπεδέ ὠοπιΐ οἷο. 881185. ἃΥ- 
διιαηἶ, ἀρ Θά {1 φαϊ ά δι 27ε-- 
γαέωώο ἴἔιιι8.6 νι διιπι ΔΘ ΕΓ 6 
ἴῃ ἐμπόρου ἀδϑογὶρίιοπο, αποά 
Προ νὰ νΡΡ5. ἴοσογο 511 ο0- 
πᾶὶᾳ8. “Ψιμααειιδ. εἰϊὰ τ) ΚΟΥ Ὶ- 
ρΡ5ι, Ἵ ἀπὸ τοῦ καπήλον ὠνού- 

μενος, {Ππ4 ΒοΙΠσοῦ ραν ο1- 
Ρυ), ἈΠ 56η81185 οησιμδΐ, 
δαἀαοπάλ ΘΧΙβίΠ 88. 88- 
πάνθ ᾿ἰοοὶ ϑοβοίαϑέειν, 6}118-- 
416. ροπαϊηάϊη μηδ η ΘΙ δἀ-᾿ 
5041 οὐαί η6 ἴῃ μ] 6] ΠΟ πλς 
οΥἀἸ ποθὴ. τοάϊροπάα: Ἔμπος- 
ρος δὲ (ᾳαδιη ραγ Ϊοα] δι ἴῃ 
οοίοσβ Βα. πεορσίθοίαπι 6χ 
Α. οἱ 1. τονοοαν) ὁ ὠγο.. 

΄ ἊἊ ἢ ΠῚ " 2 ΄ 

ράξων ἄπο τον αὐτοπωλοῦυρ 

7 ἀπὸ τοῦ καπήλου, καὶ ἐπὲ 
ξένης πωλῶν" απο 115, 4886 
ἰγδύλτι, ἴαπι οοποῖϊππὸ γ6-ὶ 
δροπάοί, αἰ, ααυΐη 14 γεἰ1- 
4ιου 1, ἀυθιανὶ παααραΐ. 
ῬΡοῦγσο δος δι μιθεηῖιν Ὁ 

«410». Μεγῥεῖζο δὰ δϑδέορλαπ. 
ἰῃ Ἰσεῖον, Οὔ) ἀγθ15 Α6- 
δΥριϊαὰθ ποπιθὰ ογᾶί ἱποο- 
115, αἱ, Ζ]οςγολέο ἰεϑῖο, Μεῖΐδ- 
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Ἀλλ᾽ ἡγεμόνιον. Καρ. ᾿Αλλ᾽ ὁ ϑεὸς ἤδη βλέ- 
σει" 1160 

100 ᾿Αλλ᾽ ἡγεμόνιον,) Κατὰ χρησμὸν οἱ ᾿Αϑηναῖοι Ηχγε- 

ἀφοο μους. ἡ ἦγε μόνος (ἡγεμόνιος) 

δὲ λέγεται καὶ ὃ ὁδηγὸς τῶν 

τυφλῶν" διὸ φηδὲ, ἐλλ᾽ ὁ ϑεὺς 
ἤδη βλέπει" παθο νεμϊδιη πιᾶ- 
818, 4ταὰὺ ᾿δτιἀθ πὶ πηου θηίι.. 
δὲ τι. ΨΘΥΒΙΟΙΪ ἰδ 111-- 
δεμιοβαι ἤαἰπιογί5 δάτα 1} 
ΧΡ Ιοδιϊοποι, τὖ 60 ΠπΟΙ)1- 
πὸ ναϊάε δ]απάιαίαν, 86η- 
Βα πη] 16. ΟσΟΙΪ ΠΟΥ ο οϑίοη- 
«1 νομπιυβίαϊα (ΟΟΙΠΙΟΙ ΠΟΘΙ 
ποαπϑαιαπι ᾿πΠἀ]σηαπι: δὶ 81 
ῬΟΏΔ 15. ΤΠ ΓΟΒρΙοἷα8, οἱ 1ῃ 
1050 «Ἵγιτορλα,ιο 4 ΔΕΥἃ8 
414 ΤΟΡΟΥΡῚ ροϑδι:, αποά 
60 πο8 ἐποαΐ, ἰαϊοπηηπα οο- 
στ ΓΟ μ6 πὶ οοπηπιονθαΐ, Ρ6- 

ἀδίςη πὰ Ομ ϑο ΒΡΘΟΙ65 
1114 οομμ 6 Π61401}185, ἡπιὰ Ργ.1- 
πη πὰ 1 6 11 Ρ]αροῦαῖ. ὑχ- 
(τἰογιῖ πἴο 1646 ηΔ] σνϑύβη8 1 
Ρυῖπιο ΡἸιο, ποὺ μ6, ΡῬ͵7Ὸ 
οουῦίο δάξιυπαῦ πϑαιϊξ: 58] 
ἰάθη οΧ Ιου, αποά 4118 
ΠΟσάγο δηάοδῖ Ὁ οδαϊΐ ργδο- 
οἵρααι αι ἀνσαιποηΐπ) Ζαΐηιε-- 
γἱδ. ἘἈοβροπάθαϊς 4ἰ141|8,. οἵ 
ῬΊΙγ]65 οοοπραΐαα ΡΥ δοοθάουο 
ΠΟ] ΟΠΘ ΠῚ], ποήιο ἃάδοὸ Δ0- 

Βουγορο, αἰ Πῖο 4ποηπ6 ν6Γ-- 
81|5 ἃ ῬΥΔΟβθηίθ [ΘΙ ΡΟΥ8 
δἰδίτιιη {ἸΘΡῚΣ 1Π5ΟΡ 18, 6] 
Ρτοβρουίογεηι ἔογίππαιη οἱ- 
ψιριι5 οἱ ποδί, ΜΝ οσπμι 101 
ΤὴῈΠ5 Ρυθίαο ογὰΐ ἴῃ Δρογίο 
Ῥοβιία, τ 8 {0 511581Π}186116 1η-- 

4Ἰο115 ἀδοϊαγαία: ἢϊο οομ- 
γα Π1}}} οπληϊπο 1ηνθηϊαχ, 
ααοὰ ε)αβπιοάϊ βϑπίθηίαθ 

Ῥοπίϊηϊβ ἃρμὰ Τία]οϑ, δ4Ὁ 
Ἰρϑὰ τὸ μεταβόλοις" ἨΔΠ], 
486. παο ἜΘ ΚΘΒὸ ἴδοϊαπε, 
πωλοῦσι μόνοις τοῖς ἐμπόροις «- 

ϑρόα τὰ Φορτίω, παρὰ τῶν 
τεχνιτῶν ἀγορά Ὄντες αὐτοὶ κατ᾽ 

ὀλίγα, καὶ πκοτυλίζουσε τοῦδ΄ 
ἐγχωρεδις " τ01] κοτυλέζειν 0 οί-- 

ἐμοὶ αἀαοάιιθ ποίαξιιπι ΥἹ]], 
194. Ιάϑι οδὲ, σιοά ,3.λο- 
Παδίας κατὸ τὴν κοτύλην πω- 

λεῖν. Οἱιοα δυίει 2 56γζοζέες 

1 ΠΟΒΙ)Ὸ Εἰ πδΥ ΟΥ̓ Ἰεν οῦ 
Ρουβινιησὶ, Μὲ χιαηφιόαης 
,ϑϑολοίίαφίοβ νοῖϊέ τὸν μεταβο- 
λέω ἐδίεην 6886, φιεὶ ἀοηνώπα-- 
ἐΐπν αἰφιρίαί νογιείϊξ, τταϊρέζιτ' 

ἐαηηθν ρ,οργ16. εἰϑηποίαγε γ26-. 
Φοίτζαίο), 67). “εἰ 67 065. 27167-- 

οἰδιε5 οοπιηιμίαέ, παρὼ τὰ 
συνεχὲς μεταβάλλειν, ποεΐ 
οἐέαπν ἀοηυϊπαίν εἰ κατὰ κα 

τύλην Μεγὶ ροίεζξ; ποι π1}]-- 
ἴωπι Παροὶ ροπάθγὶβ, δοηϊθ 
ΤΏ1Π118,) Οιμἃ 86 ῥΥΪπ5 1ρ88, 
απιαῖῃ ϑολοϊἑαδέαο ἐχρ᾽]οδί1ο-- 
π6 πὶ δνουίαπί. Ρ]αΣΊθι5 1]1-- 
ἸαΒί ΓΑ. ροβϑοηΐ, 81 πος ἄρθῃ- 
ἀὰπὶ ΠΡΟ  ΘΠ1118. 

ΕΓ 
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τ Ώ σϑ᾽ ἡψεμόνος οὐδὲν δεησόμεσϑ᾽ ἔτι, 

νεῖ ἰδπυ 881Π|81 ΒΈΒΡΙΟΪΟ- 
πε Ἰη)ϊοιαῖ.. Εδο ἴο ἌΡ]. 6 

ϑροοίδιίονεη. ἴῃ 80δηᾶ, οἷ 
δρμὰ δηλ απι Θχρϑηθ, 8Π 
1516. ΨΕΥδ8. 11 ΟΥ̓ΔΙ1Ο118 ψ1- 
οϊάαθ πόχτι ΡΥ Πα ΠοΙδἴιι8 8 Π| 
σοσι]οπουῦ οχοιίεῖ, αἰὰ 
Ῥονποαιῖδ. δὰ ἡγέμονίας. 1ι- 
ἰο!  δοΐα, ψ6] ,αοεάδοηο- 

Ὧ1186 οχίογααομάδο. νοὶ] νιη- 
ἀϊοαάδο ΑἸ Ε ΙΘΏΣΙΡ 5: ΠΟῚ 
γο5, πῇ ΡΟῦδοπᾶθ, πῆμ 
Ἰρϑ ἡγεμόνος νΘΥΡι ΠῚ 60 
ζοναιτ, (ΟἸΟΤΟΘῸΙ τᾶ ρηθ 
αἰϊαιὰ ΑἸΠΘΗΙ8. οὐαί, 78οἴα- 
ταιϊασθ ΟΓΟΡΥῸ 1. σοποῖοηΙ- 

Ῥὴ5 ἡγεμονία τῆς Ἑλλάδος, 
μη δτοῖ αι τγαθοίαθ, π0- 
ἦἄσε αἰ ΤΘ ΡΝ 418] 

δι δῚ 110 850 προτατῶὼν, νοὶ] ἡγε- 

μηόνων τῆς Ἕλλαδος {{ξὰ}]Ὸ σαιῖι- 

ἀοθαπὶ ἀντάδο ἰατιάϊ5. Αἰμο- 
ΠΠΕΙΒΙΠΠῚ 80785: 4πὺὸ σγᾶ- 
ἀπ ροβίαιιαια ἀθρΌ}]81 5αηΐ, 
πο ἀείιοτο νι νιρίαϊα 
Ῥυδεοβίδηϊοϑ, (ἊΣ βΒᾶ6ρ6 γγ1- 
βίπατυ. 1{Π4Δ|ὲ σἰουίαμα Ὑϑοῖι- 
ῬΌΓΑΓΘ οἰνι θα 8185. βἰπαπο- 
χὰ; πᾶ ἀ6 Τὸ ΡΥΆΘΟΪΑΓΘ 
ἀἰββεν Χοπορῆ. περὶ ἸΙροσ- 
ὁδ' Ῥ. 545. Νοπ΄ αἰϊαπι ὅ- 
γεμονίαν ἰπ[6]]εχὶΣ “Γριδέϊεί, 
δον, ϑόγ, 1. γ. 670. ΔΑ. 
1 οὐ]ὰβΒ ΟΣ ΠΙΟΠΙ]ΟΠΠΘΠ1 
4ιαδπαοφαϊάοαι ἱποῖάϊ, ἰο- 
ΤΟΥ] ΠΟΙ ΡΟ55Π1|, 41Π ψ6Ρ- 
ῬΡο ἐδ. δυὐγοῦθ δαπηοπθϑιη, 
4ποπὶ ἄτι ΥὙἹΡῚ ΠΠΘΡΆΤΊΙ ΩΣ 
βία ἀἴΠ1|5 ἜΘΟΥ ΘΕ} ΘΟ 1ΒΟΓ αηἷ, 

 Ω δῖ. Β, ΘΟ, Ὁ: 

Ρ. ὅ89. οἵ, ἊΣ πη ΠΟἢ 
1} α} 18 ἀδλθρει ΧΘρΡΥΘΗΘΙΟΕ, 
8.4 Ιρ86 ἴαπίοη πιά. μι]- 
πι5 μαρὶϊαγ, ὁ. “αδοοπ. 
ἀθ Αὐιδί. ΝᾺ, ΟὉ]]. Πμϊ. 
αι  ἈΡ Β 19. ἀν ΠΡ. δ Σ 
ΑΘΒΟΒΪΑΡΙΙ τπομλῖτι 7115818. 6-- 
γαΐ Αχλϑίϊαοβ, “ αδη γὴν 15 
ἀοίεοϊα5. νὰγθ5, αἀδο]απιὰπ-- 
ἀὸ Ἔχουσι: δᾶ 46 τὸ ἀπηὶ 
ΒΟΥΠΊΟΠΘΙΩΠ παραὶ οὔτ 86- 
ἄἀαίο, ᾿ηργοβϑιι8 ΒΙΡ]Ὲ5, 3:- 
ραπευτὴς τῶν παλαιῶν, ἀπθῖι 
Ῥεέονην οὐδογραίογοηυ (σα1:-- 
675, «“Π7αδοορδ ομἤίονδην 

Δοσοροστηῖ, ΠΌῚ 1π|6}}}σ6η-- 

ατι5 οὐαὰΐ τἰῆτπ8. 6Χ 118, 
7λπιάαπιλ 1 ἃο846 Αδβοιι- 
4011, βα]αίθ βιι8 Βπῖο 960 
σοπιηδηίαὶα, νο βαθδείαῦ εἴ 
Ἱποιραραπὶ, τι ρΥδοβουΙρ 15 
ΡΕΥ͂ δοιηπια νδ]᾽ οί 118. οὐι-- 
ταὶ Ομ 5. 5δη]ταΐθ τ 60 1]ρ6- 
γοηΐ; 05 δ] ΑΘδοΪαρΙ 
απαδὶ ΟἸἸΘη 65. [μ15856 ἀϊοίοϑ ' 
τὸῦ Ασκληπιοῦ ϑεραπευτος, δχ 

ΡῬΙΆΣΙΡιι5. “7γ2δ τσ Ἰοοὶβ πιᾶ-- 
ηἰΐοβδίο οοηϑίαϊ : ΒΙΡ]π5, 1η- 
απᾶπι, ἀεοϊ πηγαὶ] οἢ8 ἀγρι-- 
ππθηἴ 1} ῬΤΟΡΟΙΙ , ᾿Αλεξάν.-", 
δρου ἐν ᾿Ινδοῖς ὄντος συμιβου- 
λεύει Δηκμοσϑένης ἐπεϑέσϑαι τοῖς 
πραάγριασεν. Εὐϑὺς μὲν 
1η 481} “Ἵριοεαες, ἐδεξάμην 
τὴν φήμην, τὸν Δημοσϑένην τε 

αὖϑις λέγοντα, καὶ τοὺς χόγους 
ὄντας περὶ τὴς ἡγεμιονέοις, Π- 
1α Τποιποϑἐ μοηὶ ἰσιραϊα 8π6- Ὸ 
ΒΟΙΊΑ 1111 δῇ “ἈΠ χαη- 
ἄγη ἰαοι!: αὰ θη]. 

41: 

Ξ 
οὔν .. 
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6. Παρὰὼ τὸ τοῖς τυφλοῖς τοὺς βλέ 

βὰ » ᾿ -» , ͵ 2. 
ποντας ἡγεῖσθαι" ἐπήνεγκε δὲ ἐπὶ τοῦ Πλούτον, φάσκων αὐτὸν 

ἤδη βλέπειν, καὶ μὴ δεῖσϑαι ὁδηγοῦ, ; 

4σαδ 1)εμ]οβίμο- 
ΔΙοχαμ νι Ὸ 

ΑἸ ἸΘΠ1118., 
τ ἀπ οΥ 6 Π6ε} 

“πα οΐοια.,, 4 1116 1 
ΠΧ πλ8 1}. 1 ἃ ἴα 1} ΓῺ 8Π181-- 
αν ΒΟ ομρίοθα! Ὁ 0- 
ἰὰ Ρονιϊποὶ, απο ογαίο- 
ι18. Ρογβοπᾶθ οομπνομὶ, δά 
ΑΙΒΘΘ8085., ατι08, ἀπηι 
Ιοσ 6 ἀθοναῖ, ἀοϑροόναίο χοά- 
ἴα, ἀραὶ [408 ΑἸἰοχδη- 
ἀδεν, δονίαϊγ, τὶ σομ- 
ὙΠ} 18. οαροδϑοηιζδο ΠΡονϊὰ- 
15 ῬΥΙΠΟΙΡΟ5. 555 πὶ. [ΟΠ], 
Ἰαπί ἀοοονῖθ 886. ἐἰποῦβ 
γΟΙ 418 ΟΥ̓δθοῖβ ΡῬΡδοβοηηΐ: 
πα πὶ ΟΡΡΟΥ τ π1π|ι8 ἐχρο- 
οἴαγϊ ΡΌ888 ἰδρι8, 40 
ψοἰ το πὶ 1{|41ο}ὀ σ]ΟΥΙΟ5δπλ116 
ἡγεμονίαν τγοροϊδηί. ᾶθοὸ 
οδϑὶ. ἥτιᾶη] “γἼοέλάες νο- 
τ, ἡγεμονίκ, πῸὰ ργαθ- 
ζεοσέιγα; χαλϊῖο ΤΠ 68, 765 
αὐ γερθηῆν ογη5:6 ἐπι τ) 
δροοία;ηέοδ : 111, αμὰμ εἐχ- 
ῬΥδδδὶ, Ὑἱβ ΡΠ ιναβθο85. ἐπιϑέ- 
σϑαι τοῖς πρχγμασε, ΠΟΙ, 
οἰεγϑιέτν τοέογίαγην μέ7,50-- 
ψιιῖ, αὖ δαύτἑοίμα; πόοατῖιο, 
τῷ Πἤαδβϑδοια, απέπιεγην 7 6-- 
ὑτι8. τπιδροίἑέδτο ριείϊοὶβ δ{1ὲ-- 
εἰἰοϑὸ δὲ αορῖέθῦ 9 676γ (18. ἐπυ-- 

ἴω {ἴ7γ9: οἂϊ πὸ οοἷἱοχ 4]1- 

4115 ἀδοβδοῖ, δδάϊί. ἴπ- 

ΒΙΙΡΘΥ: φθα ονίο αην 
δγραριίαρ πίπιϊβ ὁ85οὲ αραΐ-- 
ἐμ, νοΐ ψιοαΐ αὖ εὐἰεγονο 
ἦν ἐγυκίος. ἐχρεαϊέίοπιο γεοοάέ- 
γεί. Χο ποὰ ΡγΟΪΔ θ᾽ πλι, ἡ 

ΠΔΡῚ 86 1761 δδὲ ἃ χροία νἱᾶ 
11.11}- 

81 10- 

ἀϊβοσβοαιι ἡ (χὰ ΟἸΧΙ, 
115. μοϊον αν Πανὶ, 

οὐ5 ρεἰεγνοίαγ, 

ὅο Παροὶ τὸ τοῖς τυφλοῖς] 
ΠῚαοΟ ρνδορεάομ τι εἀ6- 
βαμιαν 114 ΘΟ σ᾽ αἰ πὰ ϊ8, ἰὰη- 
4τα. 81. γαϊοπθι ΟΡ δἰ 
ἡγεμόνος σομιϊπηεγοηῖ; ααοά 
οὐ. αἰϊοητι οδὲ: Ἰάἀοὶτα 
οὺ ρίομα αἰ]! ποίη. 56ρ8- 
γα: Π]8 10} νΟ7Ὸ Β0ΒΟ] πὰ 
μος ογάϊηο ργοοείεσο: θοῦ. 

΄ "ὦ -Ξ 

σαντο ἐπήνεγκε δὲ ἐπὶ τοῦ ΠΛ. 
οἷο. πάθο οὐμμοεϊθ. 105 1111- 

ἰὰν: οδβίομαι! δηλ} ϑολοίδία- 
δίο5.,, ααππὶ δἰεγοθ 8. αἵ; 
ἡγεμόνιον 886 οοιῃμηοπάεγεῖ,. 
αι ὁ. τη ]Ποπθμ Ρ]α λ 
Τα] εν (ὑαγίοα, δππ) 6 
ΤΟρα] ον ργορίογεα, αποά 
ΡΙαΐ 5. 741 οδεοϊίαί Π}6γ8-- 
ἰμ8 1018 ΠῸΠ ἈΠ 011118 ἴθ ἀ1-- 
δογοί. [5118 ΔΠΙ6Π1, παρὸ τὸ 
τοῖς τυφλοῖς τοὺς λέξων ε δι ἡ- 

γεῖσϑαι, 8ὶ ΡΓδδ Πἰβάπταν “2;ἐ- 

δίορλαπὶς, “Ὡς ἡγεμόνος εἰς, 
8815 Ορρογίιπ πο ρουϊία δ146- 
ΥἹ Ροβδίηί. Μεοιυαη) ἡγε- 

μιόνεον ΟΥ̓ΆΘΟΜΪ] πιοηϊΐα 40 Α-- 
ΤΠ 5] θι15. 6880 δδ.π {1 Π], 
411 ἀἰχουιῖ, ρυϑείον. Βπαι- 
ΤΑΓΟΤΘΗΙ ποϑίταιη, δἸΐπα ποῖ 
ΤΑΘΙΠ]Ώ]. 

ΕΙ2 
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« 3 , ! »», . " ΚΣ ΥὙλ 
Ἐρ. Ἐναγωνιος τοίνυν Ὑ ἔσομαι κοὶ τί ἐτ' ἐρεῖς: 

’ὔ ,’ Ὁ ἕ 

Πλούτῳ γάρ ἔξι τουτὸ συμῷφορωτατον, 
“- Ὁ. ᾿ ᾽; 

Ποιεῖν ὠγωνῶς μουσικοὺς καὶ γυμνικους. 

Ϊ 

1166 Οὗτος γὲρ ἐξεύρηκεν.] 81. Ἐποίουν γὰρ τοῦτο οἱ δι- 

Ι 

ν. 1162 ᾿Εναγώνεος} Ἔπιςά- 

Ζ1η-ς τῶν ἀγώνων καὶ πανηγύρεων. 

(Ο. 1,.}.. ἀγώνων καὶ πανηγύρεις 
ἐργάζομαι. Ὁ. υυὐ. αιὰθ πμ]- 
Δεν κα ΡΥΘΠΣ, πὸ; 51 νεὶ 
ἀγῶνας γΟδογρ18, οἰ ἐργάσο- 
μαι. τ]ὰ ΠῸ85. Ἰπνϑαμΐ. 
Ῥιιγβ οί, ατοά 50}1|5 μὰ- 

θεαὶ, τί δῆτ᾽ ἐρεῖς ἰιασι τὴ ῖ- 

μὰ5 δεἰρυδεία.,, απδι 1ΠΠμ8ὰ 
συΐθο τεσερία μι, καὶ τί ἔτ᾽ 
ἐρεῖς Φ ὈΠῚ ἸΘΟΊΙΟΙΙ ρΡάί πὰ (6- 
Ῥιαῖιν, νοϊηβίιοσαβ, ΠΕΡῚ 1Π 
Ἰμαοειη ΟΥΗΓ {πιινιῖ, ΠὈΥῚ 

ἀδοονπομί, ἊἜἘρεῖς} λέξεις. 
1,8. λέγεις. 1) Ὁ. 

ν. ΄τιθ, Συμιβορώωτατον]) 
Λίαν συμφέρον. (ὐ. 1.8. ἄρμο- 
διώτατον. 1) ). Μογοαν 1 δ6η- 
τουτί, αι 6 ἀΙν τ τάρατη ἤτι-- 
οἴ. δα ἰ08 Ρ.Ὀ]ΙσΟ5. τηᾶ- 
σηπο6. δι ράγαμα 8 6886 ο0η- 
Τογεπά αι δἰαζιϊ, βϑοίδίτι5 ἐδ 

6ι Ἐποίουν γοὲρ τοῦτο] ΝΟ 
ΤΆΥαιΠ οδὶ ἢ νϑίουρι5 ϑθλο-- 
ἐδαϑεῖδ,, εἰ βᾶθρο ποχίπιῃ ἰο- 
ΟἿΟΥῚ «ῬΘοοδίαιη, πα ΘΟΓΕΠῚ 
δαἀποίαι!οηθὰ5 ργδθροδβίεγα 
ΘΟΤΙΡΙΟΣΙ5, οἱ δὰ, ἄαιιᾶπι 
4πᾶς ἀθοϊαχαμὶ, νεῦρα ρῖΓδε- 

4ὰὸ Πὶ ἃἰναητᾶπη- 
ἀο, πἴ, 414 5101 νο]ηΐ, 
ΡΘΙΒΡΙΟΙ ποὸὰ ρμοβϑιῖ; [1π|0 
Ῥομς ἀϊοῖα, 581 βᾷπιῃ 1ἢ 10- 
συ γαϑίχίιιαϑ, ῬΓῸ ἀρ5ιγ- 
αἰθ αρθοδπίι. Ηϊο ϑ5ὰπὸ 
ΒΟΠ ΟΠ πιπὶ 15115 Οὐηυοὶ ν 6 Υ}18, 

ῬομδΏΪΕΥ : 

"οὗτος γὼρ ἐξεύρηκε., 5) οἴ τιπὶ 
μ1}1} δὰ δογὰπὶ Θχρ]οαίο- 
πρη σοηάμποι: ᾳποὰ 45. 
7 οϑδίμ5 ααὰμὶ δι πιδ ν 6 Υ-- 
ἐἰ58θὶ., 115. ἀεβεῖῖβ, ππο τὸ- 
νοσαν!ξ ἴῃ 85π0 ἰργο, οὐκ 
ἐτὸς ἅπαντες, οἵ οὐ] ΡΤΟΧΊΠΊΟ 
Β0οϊου. πόσο οομ]αηχηῖ: 
εἰς ἀλλο δικαςήριον δικάσωσε" 

ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν εἴο. ατιο ΟοΥ- 
ἴθ 00 μ16}1π|8 ΟΥ̓ Ι 61} 1Π-- 
δαϊαι, 1Ππμἀ]ὰθ ΡΥΔΕΒΟΡΙΡΙ, 
αιοά επαγναῖαν, ραΐίδιιν οϑβῖ, 
Οὐ ϑωζώας Ἰπνοπουιῖ, ἀϊ- 
οἷα ἀ1ΠΠ|0116,. ἀρ 06. 4ὰὶ ἴδηι 
ῬΡάποὰ οἱ ρᾶθιθ πμ}]8 εχ ρο- 
ΒΙΟΥΙΟΥΟ ΒΟΒΟ]ἸοΥ απ ρᾶιΐὶθ ἴῃ 
Τιοχίοοι σο]] σου: 15 64]- 
ἄο ἴῃ Ἐπώνυμιον, ψΨΕΙΒ 
«“ΦΤ»ἱδοιορλαπῖθς τιῦ2. ὑγορο- 
δ1ῖο Π18}} αἰ ρνδϑίον 1]- 
Ἰὰ Ραιιθὰ βαβα : ὡσανεὶ ἔλε- 
78». 
σιν οἱ δικάζοντες πολλὼ ὀνόμεα- 

εχ 4τ|ὸ 541185 [11- το ἔχειν " 

τοῦ, πϑᾷιθ 'π 6]185 Οο- 
ἀϊος. βοιοϊαπι 1{Ππ4 δρίθ 

οὐ ματαΐως ἄρα σπεύδου-" Ι 

πὰ σσΝΝ 
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» » Α 9, Φ 

Καρ. Ὡς ὠγαϊϑόν ἐφ᾿ ἐπωνυμίας πολλᾶς ἔχειν᾽ 116ς 
[υ ᾿ ᾽ ’ 3. ὦ ’, 

Οὗτος γὼρ ἐξεύρηκεν αὐτῷ βιότιον. 

ο’ ᾿ “ἴ 3 ) 
καζοντες, ἐγῶ 9 ιξῶν ὡποτυχῶωώσεν 

σωσεν»- 

Τἠεορλγαδέμς ἴθ ΟΡΕΥῸ περὲ 
πλούτου, ἀτϊιαπαπᾶπι), ΟἼσογ "6 
πο ρχορδηίο ἀὰ ΟΠ, 11. ᾧ. 
56. Μουσικὲς] χοροὺς. Τυμινε: 
κοὺς) παλαίςρας. Ο. 1) Ο. αιιδθ 
ΒΟΥΡΙρί τ ἃ ὨΘΒΟΙΟ 81 ῬΓΟΡΙΤ5 
δὰ μουσικῆς δοσοάδί: Π811 
ψΟΥΟ 5ιιμιὶ οὗ οδυίθ Ζοάίιε-- 
οοπν δἀμποῖαβδα οχἰδίϊπιο {Π|, 
141. ΑἸἰ605 οὐ ῥαδίως λέγειν 
ἀγῶνας μουσικοὺς, ἀλλὰ μου- 
σικῆς,. ἀποά 58118 Πγπιᾶίαγ 
εχ 1158, 48 7η Π]ιΒ 15 
Ἐπς. δραπλεηιῖδ δὰ ᾿τιπο ἰο- 
οαπὶ δαίΐία]; [τσοὶ 8] 1048] 
Ῥοίίμα Ἰρδβδ ΠῸΠ Βρυθνευῖ 
ἀγῶνας μουσικοὺς ΠΠ1, 145. Ψ1Π1], 
95. υπἰροίο βαμηΐοβ εχ τι88 
ΘΟΠΊΠΊΠΙΠΙ : 510 6Π1ΠΔῚ Ζ)Ἴοαο7. 
δ... ἈΝ. ρ. 550. Ώ. ἀγῶσι 

. μουσικοῖς καὶ ἱππικοῖς καὶ γυ- 
μινικοῖς" Ἄἄγγέαπ. Α. Α. ΝΗ, 
τά. Πίβι. [πά. ς. 18. ἀἸπΠ64πὸ 
Ρ᾿αγο8. ϑυτμι ἴῃ ίαέίοπε 
Ὧ0] ΔῈ Ἰπνοηΐππ τὶ Ρὰ- 
ἴο, ατπᾶηι ἀγῶνας μουσικῆς" 

ἴα Μεποχ. Ρ. 528. Β. ἀγῶνας 
ψυμνικοὺς καὶ ἱππικοὺς τιϑεῖσα, 
καὶ μουσικῆς πάσης. «Ζ4οἰζαμτιδ 
ν. Η. 11. 4ι. ἀγῶνα μουσικῆς, 
καὶ ἱππικὸν, καὶ ἀϑλητῶν διέ- 
ϑηκε" βῖ0 επϊπὶ, αποά νοΐε- 

μαὶ ας. γοπονῖμδ, βῖπὸ ἀὰ- 
Ῥῖο ἰοροπάιϊιπι οϑὲ ῬγῸ ἕππε- 

« ἵ 

ἕνὸς, εἰς ἄλλο δικαφτήριον δικά. 

κῶν, Οὐ͵τ5 ἸΟαΠπΟΒαΣ ΤΟΥ ΠΊ86 
πα] απ πδα4πια ΘΧΘΙΙΡ 1} 
δχίαγθ πηοπλῖηϊ. ὔΟὔάγο ἢ8ο 
απϊάοπι ἵπ ρᾶγίθ “Ζοζιιοῖδ 
ΘΘηβιγα ΒΠροΥΒοάογα Ροία!8- 
βεὶ ΗΠ. δέερλαη. Αρρ. ἀθ Ὠ. 
Α. ρΡ. 232. 0Ὁ1 μππὸ .“γιδέο-- 
»παπῖβ νουϑατα οοπίγα ΘΠ} 
δἀϊεραῖ: ἕαϊείπν ἰδιηθη,, ἴοΥ-- 
ἴα αἸἰϊαιιεη ραίγοο αν Ρ0586 
οίιοὶ γεϑροπάθμαο, ρεηζεῖ- 
γιατν ἐπι ποϑίγἐβ θχοπυρίαγθτιδ 
ζγιοῖν οχίατε δογίρέμγαπι. 

ν. 1165 ὩΖ Λέαν, ὄντως. 

σ. ΠΏ) Ὁ. Ὡς ἀγαϑὸν)] λέαν 
συμφέρον. 1.8. ἜἘπσωνυμέαε)] ὁ- 
νομκασίας. Ο. 1.8.100. Ἔχειν} 
κρωτεῖσϑαι. Ὁ Ὁ. «ποά ΘΡΓΟ- 
ΤῈ ἸΙΡΥΓΔΥῚ βουιρίτθμ δϑὶ ὕΤῸ 

ξαΐβδθ. οο]οοαίαμα: Π8Π0| οὐ 
ματαίως πίη τοίεγαίαν 84 
οὐκ ἐτὸς, οὐληῖπο ἀαθ ιν: 
πο φοϊοβί. Ἑαπίάομι ορί!- 
τη6 ἴδοίϊιιπι σθηβ6 00, 81 860 
δἀιοίαϊϊο, νοϊαΐ ροπά 8 οἷϊο- 
5 Π1, ΡΙδη6 γϑβθοθίμν; Θά 6:1 
δηΐ, οἵ 1ἰβάθηῃ ἴθυθ νοῦ- 
15, ἰαΐϊϊηη τϑάεππί: 1151 
ἰδπηθα ΘοΥτπὶ Ραγίοιη πΊ8}1{ 
ΔΙ 18 ρῥγοχίμιδε ἀϊΐαπάδο 
Δάμιθευ: ὡς ὧν. .. ἔχειν" 
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Ν Ὁ Ἶ , ΄ Α 

Οὐκ ἐτος ἅπαντες οἱ δικάζοντες ϑαμα,. 
΄ Ὰ Ὕ ΄, κτλ 

Σπεύδουσιν ἐν πολλοῖς γεγοάῷϑαι γεωμμώσιν. 

3 “" ἢ 

τι67 Οὐκ Ξτὸς ἅπαντες. 

“ , Ν , 

εἰς ἀλλο δικαςήρεον δικάσωσιν. ὃ δὲ τούτων 
΄ [Ω] ’ - Ν 

Δμένων δῆλος περὰ πληρώσεως τῶν γρα μι μμοτων » καὶ τῶν δικαςή- 

κροτεῖν, αποπηοῦο Ἴ8Ππ| δηΐδ 
“ κ 

ΒΔΟρΡΟΠΠΕΤῸ τὸ 
Ῥυρίατι" 651. 

τῶν πολλῶν ἐπ᾿ ωνυμιεῶν. 

ἔχειν τηῖον-- 
᾿Εξεύρηκευν) διὰ 

1). 
Βιότιον μυυκερον ζοῆν. Ὁ, 1.8. 

1)... ἴπ αἰ {τ ἢ ἀρρτα- 
ναῖο βιώτιον. Οὐκ ἐτὸς 1 οὐ 

ματαέως. (Ὁ. ἰ.8. τὸς μάτην. 

1). 0. [Πἀντες} δλοι. 0. ἰοὺ 
γὙδοθηΐ ον ἐκ] “πρθδο Ονᾶθ 
οἂο. Οἱ δικάζοντες) 

1.ΒἈ.-. Ὁ. Θαωυὼ! συνεχῶς. 

Σπεύδουσι) σπουδάζουσι. Γεγρο,- 

φϑαι) ἐνγράφεσϑαι. 1,Ὁ). Γρώκμε- 

μασι] δικαστηρίων, 1) Ὁ. Εἰαρεῖ 
απο Οὐ. 1,12. πᾶγσο Οἶτι5- 
ποι Θομο τα πὶ, 4τια}1ἃ βααηΐ, 
ἐνύ τηἀ6 ρυο εἰ πῇ 8. οοΙο- 
Τα: Οὐκ 

ματαίως, ἄρα οἱ 
γοίς, (Φησὶ, 

σιν ἐν πολλοῖς γεγρεῷϑαι γθάκι- 
μασιν ἐν τοῖς διπαςηοίοις, {:ε- 
ρὲ δὲ τῶν γραμμάτων «καὶ δὲ- 

γ(ου57) δίων ᾿Αϑηήνοίων ξξβημεεν 

4ϑεν, (αὐ τ νς γῆς 
ἐν ἑκάτῳ ἣν γε γθθέ με κοένον 
χεῖον᾽ ἐν μὲν τῷ τοῦ ᾿Αρεοπάώ- 

γου λάρος πρὸ τῶν ᾿ϑωρῶν 
Πεῤγέγρᾳπτο ἀ᾽ ἐν «δὲ τῇ Ἢ- 
λικέῳ ἡ" ἐν δὲ τῷ ἐν Φρεατ- 

τοῦ δ΄" καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ὡσ- 
, " , 

αὐτως" δοὲ τοῦτο ἔφη, σπεύ- 

οἵ κοετ αἰ. 

“, ε΄ 3 

ἔτος ἅπαντες} ου 
᾿ , 

Α9η- 

διταζντες σπευ ἡθου- 

Σ - 
δν ταῖς 

5», 

0πει- 

79.) πὼς 

ςηέ- 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ς Ε 3 
Ὡς ὧν εἰ 

, ΄ " σ᾿.» 

ἀρο σπεύδουσι πολλὰ ὀνόματα ἔχειν" 

2 Λ 3 , 
Ἐὰν " ου διτανων 

ἵνα, ἐὼν σποτύχωσιν ἕνος, 

νοῦς ἐκ τῶν προέιρη- 

δουσιν ἐν μεδο γεγραῴϑαε, 
γρήμμεασιν. 1115. πο ἀΙ8551- 

τ 1 Ραμα πὶ δοβθος- 
1115 δά |5,. 486. νϑμϑί} πἰο- 
115. ἀρτια Αὐμιομόθημες 15Π0- 
γαϊυπθα. ποι ρᾶγα τοᾶο- 
Ἰ6θηΐ. 

ἐποίουν ᾿γὰρ τοῦτο οἱ ΕΥΚΜΡΤΩ, 
Ἵνα, ἐὰν ἀποτύχωσε εἴς. Ργο 
ἀπολειφϑῶσιν, ατοἀ, «ποηϊ- 
δὐιιοθα εἰ 25. Ζ οδδίτ5. 1 
80 το φογιοχογαί, ἃ ἀ1-- 
5έ67γ0 Ὀδηθ {π|ΐ ΤἜροϑβὶ 1111, 
Ρτϊονο5. Βα. μαραογμη! πος 
ληφϑῶσιν. (ΟΟὐμ85. ΡΟΥΤῸ εἷΐ δ 

πεσσὸς, ατδη εἰς τόδε καὶ εἰς 
τόδε ἐμιβάλλειν τῶν διρεατηρίων 
ἡ 65. [αι] ὁ. ᾿ποο! 6 
Ἰπ 10 14}18 ἄν} ΟΙΟΠΠΣ ,’ 
ΡΓΟσΙνΘ ἤοὺπμ δὲ ἀδῆηι!γο: 
ΠδῸ ΠΙΘΙΏΪΗΙ ΝΊΓΩΒ ΘΡΆ111581-- 
105, πον ἢ ποὺ ροη6- 
Ὸ σα ἔμ νεγβαία, νεὶ. 
οχίγοιηο αἰσιίο ἀπῆιοι!ο νο- 
οαθαϊ αι. δά 1556, 8ϑῖνε 6- 
ΠἾπ) τὴν βάλανον τμ|6}}1588, 
οἰ] 5. ΟΧ «ἀἰγέδίοίοίο ἕᾳοῖα, 
ἔμ ποπ!ο «ὦ ν. 278. 51- 
ν8 ροί1|8 τὴν δέλτον, τὸ πι- 

γκκέδεον, αἰὰὶ τὸ σύμβολον, οαϊ 

ΠΟΠ.Θ 6]85 ἐὐιθμμα 5686, 



ΨΑΙΟΑΥΤ ΟἿΣ 

ΕῚ Ὁ ; 

Ἕρ. - Οὐυκουν ἐπὶ τούτοις 

4535 
ι 

εἰσίω; Καφ. Καὶ σλῦνέ 
Ἦ ὡς 

᾿ 2 οἷ ον Ά' « , -» ρέων" ἐποιουντο δὲ τοῦτο οἱ δικάζοντες, ἵνα, ἐὰν ἀπολειφιϑῶσιν 
ἔκανα Ϊ Ὁ »"»") ᾿ ᾿ ι ΄ 

ἑνὸς, ἐν τῷ ἀλλῳ διεάσωσε, τὸν πεσσὸν καὶ "εἰς τόδε. καὶ εἰς τό- 

δὲ ἐμβάλλοντες τῶν δικαςηρίων. 

, ο. 3 ᾽ “Μ » ΄ ΄“ ς 
᾿ ττ6ὃ Γεγράφϑαι.} Ἀντὶ τοῦ 6. ὠνομεασϑαε, ὡς καὶ ἡλια- 

ΕῚ ΕῚ Ὁ φριφῳ 

φιὸς εἶναι, καὶ πανταχοῦ αὐτοὺς ἐγγρα(ῆναι, σπουδάςφοντες. βού- 

νι τιθὼ Οὐκοῦν] Λοιπὸν βού- 

λει ἵνα. Εἰσίω) εἰσέλϑω. Τὸ 

φρέαρ] τὸ πηγαδί. Ο. 1. 

Ῥιιογα βδιρρίοπε ογδιϊοηθηι: 
(ὐοίογιεην γεειγιείαί τῖδ, ρο- 
ἐοδίαίοπεφηθ πιλλιὲ ἀαϑ8, τὲ θα 
οοποαδέέοπιε, ψιαπν ἰἰασὲ αἷθ ἐπε-- 

εἰἰς ἐπείσ μοπϊδ, ἐπίγοπι 9, Πη- 
γάδιον ργο ρι60 ΒΕΥΙΟΓῚ5. Θϑ 
Ονάαδοῖδο: νιάθ αἀ ν. ϑ8ι1ο. 

Οὐκοῦν] Τὸ λοιπὸν. Εἰσίω) εἰσ- 

ἐλϑυ. Καὶ πλῦνέ γε] ναὶ. 
Ὁ Ὁ. ΄1ηἰ6}Π|σὶ σνο]αῖ. ναὲ, 
«ποά εδὲ ἀἀπαομι 8. οἱ Ροῖ- 
τἰοηὶ οοάθπίιβ: ὅγο 670 φὸ- 
ἴο, τιξ «αἰοπιν ἐπογϑαϊαν δ, 
αἰψιιθ ααθο, τ ορεγαπυ Ζ1-- 

ἕογοα ρῥγαθδίαγ {πο ρίαδ, ἂ- 

σὲ, φίδοογα ααἱ ριεέει,ν θάμ. 
Ψιΐοβθ βουϊρίπμι ἴῃ (ὐ. 1,8. 
Αὐτὸς ἐλϑωῶν᾽ βΈρευπο δαα!- 
ἰὰν ἀπν αὖ βἰρηιῆοοι γθρο- 
ὶ ἄἀερεῖθ ἀπελϑὼν" αυοά 
ἰαπιθ ἱμρ] μά νουϑαὶ ΠῸΝ 
δα ποῖῖ. [κα Βά, Οηγρλ. δὰ 

ἴῃ αποά τη οραίτιν, ον 1η-- 
βουρίππι, ποάτι8 ΠῸ Ρ͵δπο 
ἔπονιῖ οχροάιϊίιδ; αἴαπθ δάθο 
ἀυδιῖο, δῃ νἱϊίαπι αἰ απο 
ἱηνοίεγαϊπ. Βῖο οοοπβθίαν: 
αποοῖγοα ργυδοιου ηλ(6 8. 110}} 

Ῥοβϑβῖιπι, 4αῖη Ἰδοΐογεμ δ- 
ΠΟ πμ δ} 1{Π11π|8 ΠῚ ΟΓΡΙ ΠΟ]Ο- 
πἶ8, 4ὰδτη πἰγάᾳθθ Α, οἱ 1}. 
ΡΥδεροῖ, ἐν τῷ ἄλλῳ διικάσω.- 

σε τὸν πεσσὸν. καὶ εἰς τόδε εἴα. 
81 [ον ίθ βασδοίουὶ οαρίδμι 1π- 
εἷβ. αἰϊαθὶα ᾿πᾶἀο δαξαϊδοαδῖ: 
ἐμβάλλειν οονίς εἰς τὸ δικασή- 
ρέον, ἐ1|9.07).07}6 86 αέφιιθ ἐγ 7-- 

γὸ ἐπ ἐγρεῤιιπαί, πὸ 560 18 
ἀἴοὶ ροίονις, αἰᾳιο ἐμβάλλειν 
εἰς τὴν ἀγοράν. 

02 ᾿Ωνομιάσϑα:} 810. 5ο:Ποοὲ 

ΘΧΡΙΙοσαΣ ΡΥΟΡΊΟΥ ἐπῳνυμοέοις 
1115 πολλοῖς, 4π46 διῖο πε- 
ταῦ οοπηποιμηογαίαθ: 1Ὰ0: 
ἰβδιϊαν. οδὶ, ααοά, ποπημδ 
51 τ] 10] ]1ΟαὙἹ διπάομς, οἱ 
ἴῃ Ρῖυγοθ ἰαθ0}}485 τεξουσὶ, 
αἴ, 51. ὑπὸ {0 1114}} ΡΟΥ 80}- 
ἰδ ἐχοϊπάαμίασ, [1η. δια 
ΤΥ ΘΡΟΣΘ αοα τι ροβϑδιηΐ: τη8- 
Ἰὼ νοῦο σπουδάζουσι. Οεῖο- 
ται ἰιοο 5010] πὶ ρᾶνῦνὶ ὑγα- 
{1 ἄμποο, εὲ ἂὖ ποιῃ!ηθ το- 
τιιπι Αἰ ραν πὶ μδπα 86.185 Ρ6- 
το ργοϊοοΐαμι, τ|ᾷῖ οσΣ ἅτοο- 
Ῥαρὶ ᾿η]εοία τπθπἰΐοπθ ποῖ οὉ- 
βοῖισα οΟἸΠ σιΐπτ : πθάτιο ΘΗ]}} 
βογίο, αποιηδα πιο πὰ 1: οο- 

ἰογα ἰγιθηπαὶία, 16 ππποὸ 1{1- 

ἀθπὶ συᾶν ἰδδι πηι νθοραρι! ά- 

στ ΟΠ 5 5580} Δα] σοθΒ. τ, 



Γ 
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" ΙῚ ᾿ 

Αὐτὸς προσελθὼν πρὸς τὸ φρέαρ τοὶς κοι- 

λίως, 1176. 
Ὡη » ΓΑ», Α 3 Ὁ 

ἵν᾿ εὐθέως διακονικὸς εἶναί μοι δοκῇς. 

.Ὶ ΟΝ. 3 ᾿ ’ ͵ λοντῶι δὲ καὶ ἐν Ἀρείῳ Πάγῳ, βούλονταε δὲ καὶ ἐν ἄλλῳ δικα- 
᾽ ΕἸ , ᾿ ν᾽ 79 εἰ βηρίῳ ἀναγραῴεσθαι, διὸ τὸ μὴ ἀργεῖν ὅλως, 

πρὸς οΥὰ ΤΡΥῚ ποϊαίπ πη Ργᾶο- 
ἔδενε: γρ. εἰς" ἀποά πμπέπ16 
σοη δηλ δηάτ. Φπμη5Ὶ ρυ8. 
απ, προσελϑὼν εἰς τὸ Φρέαρ. 
δα μμμμϊο χη], αἱ αι1- 

518. ΘΧΑΟΪΣΙ μη], τοὺς κοιλίας 
πλύνειν εἰς τὸ Φρέαρ, τίδοογΩ 
ἐαναΐμην ἐγὸ αὐ )ιέριευ: 60 
Ῥϑοῖο συἹάϊου!]ο. 1η 16 }}1οἸ δῖ Σ 
Εἰ ΘΟΠ106, αὐτὸς προσελϑὼν, 
τιῦῖ δ]ὲ οανθαίαν, π6 ἃ- 
Ἡλπμ 5101 νἱσαγίὶ 5}Ποϊ]981. 
ΠΙυά - ααΐοη πλύνειν εἰς τὸ 
Φρέαρ 6] Θσαηιαηι ἰϊα μοὶ ρδᾶπ- 
10 ἀὐδιγαβίοσυθη, τ ἃ]14 9]π-- 
γ8ἃ ΠΟῊ ΟἸΨΟΙΒῚ ΦΌΠΕΙ]8: 816 
λοῦσϑαι εἰς τοὺς ποινοὺς λου- 
τρῶνας εοίογα. ἔμεν. ἃρυὰ 
“1ιεη. ΣΧ. ρΡ. 438. Ε΄. ἀγε- 
λαῖα ζῷα, ἃ βοσκεται εἰς ἃ 
τύχοι χωρία, ἤαγροογ. ἴῃ ᾽Α- 
γελαίων" κληροῦσϑαι εἰς ΠΠει- 
ραιῶ, εἰς ἄςν, Ιάθπὶ ἴῃ ᾽Αγο- 
ρανομιο. ἀριά “Περγολέιην 
ἹΜελιτέων οἶκος, εἰς ὃν οἱ τρα- 

γῳδοὶ ἐμελέτων, ἐν χιέθην Ἴγα- 

Φίος ἀοέογοα γαῤιέαδ γϑοϊέα- 
ἐμπυ οογυρογιέοφαπ : δρυΐ 
ϑολοί. δὰ ν. 1107. δικάζειν 

εἰς ἄλλο δικαςήριον. 81η)11 

τηοάο δειπνεῖν εἰς. τίνος αἱ 

Ρογοῖδ ἃριιἃὰ Ζόοπαί. 1 
Ζ7Ζεγεπέ, ναὶ. ααἱ Ζ πγέμεην δο6-- 
γυζέαγδ: πὸ πιὰ] ί ῦ ἃ ϑιμΐ, 
ὄνομα ἐς τοὺς ἀτελέσους λέγειν, 
γράφειν, ογιποίαινο δογιώει-- 
αονθὸ ὧν ργοΐαπιος οἤζοντε, 
486 αιιδαμέας δυθὶ ὙΠ, 
Ρ. 050. 0γγ. λόγοι ῥηϑέντες 
εἰς τοὺς “Ἕλληνας “δοςγαί. Ρ- 

χ22. Α. δοο 8ὶ {υϊβϑεῖ 1Ππ 
ΡΓομ τὸ Θυπα 155 1}}10 
ὕο. ἽἍΖ1αγίογο, 41 7.,.Χ,8έαπν 
ΡΟ σργερῖα οαγᾶ ΠΟΡῚ5 
ἐχρο  ια) ἀἰθα 1, π18111|}1, 
τΐ ΟΡΙΠΟΥ,, Δρ5ι1ππ1588681 4} 
ΟΥ̓ΕΟΥῚ5. ἰΘΙΒ155111 ΨΟΥῚ8 1Π 
Απάοοϊά. ρμ. τοῦ. ἢ ϑύειν εἰς 
ταύτην τὴν πανήγυριν βουλόμε- 

γοε, αμέ, ηπυὰ βδοϊορᾶπί γὸ- 
Ιἰσιοϑὶ ΠΟΙΏη685, φι 76- 
δέν (ογυρογιέιεν, πῤῤ {)ὲὲ5 
αοίαπέ, οὐδῆε ψοίμπέ: φϑὶ 
δηλ Ἰοθοΐα ργα815, 4π61η- 
δἀιηοάππι πὶ Ζ ιμογαϊας ΝΜ], 
54. ἐς τὸ ἱερὰ ϑύειν' οἵ ἃΡ 
Μεγοάοιο 1'. ,55. ΑΟΡΥΡΙΙΣ 
ἀϊσαμ αι πανηγυρέζειν εἰς Βού- 
βαςὸν πόλιν. ααἱ ραπέργ γῆν 
οοἰοῤγαπάαπν Μλιαδέμγν 86 
οοη ζοντο. ᾿πρϑπἸΟϑ᾽551110. [8-- 
βοὴ ἤἼαγζέαπαο ἴαοι!α. οοπ- 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

ΑΟΥ8 

Τρίμετροοι 

᾿ ἐς κ Ὁ , 

Ἱερευς του ἽΝ ἢδὶς: 

᾽ Ἃ ᾽ὔ 

Ἵερ. Τίς ὧν Φρώσειε, 

1172 Τίς ὧν Φράσειε. 

ΟΟΒΒΟΤῸ πάρεισιν ἸῃΪΟΥΟΙ1886, 
ατοΐ, 51. οὐατ 0 πὶ. ΠΟΙ. [{π|}}} 

νοϊτ5, Ροϑί ἑορτῆς ναὶ] 3ϑεω- 

ρεῖν γοδίτίι ἀοοὰὶ, 

νυν. 1171. Ἵν᾽ εὐϑέως εἴα. 
“Ὅπως παρευϑὺς ὑπηρέτης καλὸς 
ὑπάρχειν φαίῃς. Ὁ. 1,8. Ηδοὸ 
οὈδουνδίίο Ῥυδθίογεα μᾶυρὶ- 
Ὠἱ δάξουιρία: 
κόνον διαφέρει" διάκονος 

γάρ ἐσιν ὃ ὑπηρέτης" 

Διωκονεπκὸς δια- 

μὲν 

διαπονεκὸς 

δὲ ὁ δυνάμενος ὑπηρετεῖν. ΝΙ- 
8}} 1ῃὴ ἰὸς νοῦϑι ἱἥπονδηΐ 
Ὠθαπθ 611, πο ΒΟΥΙΡΙΙ 1ἰ- 
ὈΓῚ, ρυδοίονυαπϑαμῃ ατοὰ οΥ- 
τον ΠΙΡΥ Αγ] δοκεῖς ργδοίογαι 
1. Ὁ. νὰ ἰἁδη ᾿π51ἀ6-- 
Το, 4ποα Ποιηιπο8 ἀοοί 551- 
Ὠ]05 [ο}01}158586. τϊγππὶ εϑῖ, 
ποῖ ἰοχ τη} εδίο ργοάι!ί: 
βοοιιάδμ Ομΐπ ΒΥ} Ρ δὴ δὲα- 
κονικὸς ἀδῆπ6ὸ δο ὀιάκονος πα- 
οὶ ρτγοδιοΐδιη. Νὰ δῦϑοὸ 
ρον δοθο Ρομάογο ΨΟΥ8118 
ϑγανοίον,, 50}10ρ8. σογίθ ἤιο- 
χιΐ γϑοϊάθπάδ, ἰ᾿οσοπάππιατο 
αι, Ἵν εὐϑέως διωκονικὸς εἶναι 

ποὺ σι Χρεμύλος, 

Ἰζορωνὲς ἔτ 
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ΟΥΙΝΤΙ 5ΌΟΒΝΑ ΒΕΟΌΝΏΑΛ. 

Ἰαμιβικοί, 

Κα ίων. 

μοι, σῶ- 

φὼς; 

ε 5» ᾿ ε , 5» 54 ξὶ 
τερῶ ομοίώ ἐν ἑκύξεσεξε του 

δοκῇς" αι, Ἵν εὐϑέως διάκονος 
εἴναί μοι δοκῇς" μοὲ αιπάοι 
ἴὰ 1110 σομι 115. αἰοβί ; ἴῃ 
Ποο οἰ σαι λι5. ΡοηΤ.. ΑἹ- 
Ἰογεϊρα ἢ) 4π|π ψογῖ 517, 
ΥΙΧ εοἰ, πἰ τῇ ἀπρῖτηι νο- 
ΟῚ αἰιεαὶ: ροβίοχι ουἹ γᾶ- 
ἸΟΠῚ ἕανοϊ ϑολοῤίαδίος δὰ ν. 
1154. ἘΡ1Ὶ ροβίᾳιιδην τεοοπ-- 
βιεγαὶ ἱμαηρη απιοηΐα Μογοα-. 
ΥἹΙ 60 1080 ΟΥ̓ 6, 461 
1η «“(γίδίορλαπο ἰομθΐ, {]- 
81 απο 1πἰοΓΡοβιίτι5. 811 κερ- 
δῷος, ποπ αἀἰνουβιι5 Ὁ ἔμιπο- 
λαίῳ, 1Π1|π6 586 06 πποίμ8, 
πα] 0 Ἰοοὺ οοἰϊοοαὶ διάώκο- 

αυοα δρο τοοίο ἃ}} δ0 ἐ6- 
ἰδυ 15 ΘΡΙ ΠΟΙ 5 Δαποχηπὶ 6Χ1- 
βίο, ἀπιμιηοίο ἰδίαν 
πο 6886. διχηίππι: ΠΠΔΧῸ 
δὐἀπηοάτιι δϑὲ ρσόραθ1]6, ἴη- 
νΘηἶ5886. ΘΠ|, Ἵν εὐϑέως διά- 

“- 
3 , προ 

Ἀονος εὐνᾶς μιθέ δοκῇς. 

Υ. 1172 Φράσειε Εἴποι. 
Σαφῶς) Φανερῶς. σ. 1.8.1. 
ἦν αἰγοαθ βἰσιαίαν δά 1π|- 
ἴα ἢ μ)5 νοχϑη8 Ἱερεύς 



.- 
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Καρ. Τὶ δ᾽ ἔςιν, ὦ βίλτιςε; Ἵερ. Τί 

᾿ἊΦ᾽ οὗ 

δράμιατος. οἱ δὲ “ἔχοι, ἰχρβικοὶ 

τελευταῖος», 

Τῆς γραὸς ἐπιπολῆς 

Διὸς, ἴῃ βοαπθμηίθυ8 ἰδπη- 
ΕΠ ΠῚ Ἵερεύς" αἰϊεν ΠΒαβοῖ, 

σοῦ ςιν. Αἀ πιᾶγσίποηι ὰ. 
Οτγρῆ. γρ. καὶ, φράσῃ" απ0 
Ῥϑοΐο, πὸ ψΨουβι5. ἰθεῖ, 5011-- 
Ῥεοπάπη ογαΐ, ὅπου ᾿σε΄ τὰ}-’ 
ἴο τοί πα} δδὶ νυ! βαῖα. 

ν. τ17γ5 Καρ.] ΝΆΠ 45. Βῖο 
Ῥᾶτνίθβ Οἰνοωγ]οὸ πϑοαπο Βἀα, 
πὸ Οοάοχκ τρϑοὸ 9.0. ι- 
Ῥιυμπί: ΠΙΠῚ] οἰἴδηαι ἴῃ 6Χχ- 
ΘΟΓΡ5. πη ΘΠ] ὈΓ ΗΠ ΔΤ π.). 41- 
ΡῈ 8115 65ΐ, ὁ ἀμ ϑέ.70. ποίαᾶ-- 
τὰ 1 ν ΟΠ]. ϑοία5 Ομγθίν- 
Ἰππὶ ἴῃ 8οθηλ 1} Ὑονοοῦνη (Ὁ. 
1,8Β. «ιλογοθίαιιθ 6. 58-- 
σεγάοί! [061, αὖ 1π ἰειηρο- 
τὸ ἴογοὶ ριδοβίο: π8π| 4016- 
14 ἀοίποορβ Βαὰ. τῃ Οά- 
ΨΊΟΠΘΩ, σοηξουπηΐ, 1ἃ ΟΠΠ6 
ὈΒτοιηγ]ο,. 116 π΄ 50 1681} 
αὐδισηαΐῖ, Ἵχοορίο ἰδηΐαιῃ ν. 
τιδθ, 4θ ππι, σνεαῖαΐ 
Ἰθουτουῖθ. ποαπιίϊὰθ [ον] 6 
ῬΟΥβοηθΔ6. ᾿η]πι18 ΘΟΠΡΤΙοη- 
ἴδπι, ΟἝΡΊΟΩΙ γοϊααι. Ε- 
«υϊάοπι τοοῖθ δοίη 7π6}- 
οο, ποῆ6 πηι} ἀκ ιιην εβῖ; 

᾿ ε ΚΑ] Ὁ 
γαρ ο ἤλουτος οὗτος 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
λ 5] 5 τὰ 

γαρ αλλ. ἡ 

κακως. 

ἤρξατο βλέ- 
πΙ 

ἌΜΑ, 9 Σολ. μάν.) - 

τρίμετροε ὠἀκαταλήκτο ἂς , .ὦὡν 

, « “ 
ἔνεισιν αὐ χυτραι- 

4π|π 6411 ΤΑΙ] 6 ΠῚ 51} Ργο- 
βαίισιδ, ΑἹ ΤῸ] ΡΡΟΡΙΠ5 
οΧροπαοχιῖ: σοιϊηπιοάπιη 6- 
ηἴ ΟΠ} Π8 60 1080 
ἰδ ΡΟ .}8 16 μριιποίο, 400 
Ῥοδοθραίονῦ ἃ δβαρογήοίθ ὁο- 
ν18, ἀομο δρύθαϊίγ; 51- 
111} δὲ δηπ5, δὲ οϑίου, 411 
1ηἰγοιοσαηΐ: ΠΕῸ 5116 οϑιι- 
88; αἰ 4π|Ὶ 5δοίθιμη! ἀ661- 
οαἰϊϊοπθὸ Ρ]αππ ΟΟΠΒΘΟΙ ΔΙῸ 
σΟμΒ ἢ πϑϑοηὶ 1 ΜΙΠΟΓΨΝΙΣ 
Ροβίϊοο ν. 1102: ὥπατνο 2ο- 
νὶ5 ϑβοογσγάοίΐοηῃ ορρουῦίππθ 
ΘΝ ἢ ἱπθπχιΐ, 411 γοῖ 
ἀϊντπδ ἀ6Ὀ11185. ΘΘΡΙ ΠΟΙ 
ἀμ ]Ἰϑίγανθι: δία δάθο 
Ἰοηρα Πομοβί5 μᾶθο, 4188 
ΒᾶπΠ6 ΠΟ ΒΑΥΝῚ δ1πὶ τ30- 
ΘΗ}, ᾿ηΐον ΟΠ θα [1 ἃ-- 
σαηΐῃν οἵ δη δ 16 πὶ, 6118} 
581] (Οδνοθ τιρ8 ῬΟΥΒΟη8 
88 σγδνυ]ΥΡι15 1η 6 Π)15068-- 
πὰ, ΡάΓ Ἔσ6. 5181 δα γ101-- 
ἴδᾷ85. Ῥϑᾶγιι ἀδθοοχο ἀΟβ6. 31, 
ΤΠ δυΐοηι, τὸν Πλοῦτον ἔζω 

τις κάλει, 4π|5. πὸ νιθεῖ 218 

Ομ ρον ]0 σοην θῖνα, Πΐ 6718, 
Ρευβοηᾶπι ἶοὸ δάθϑϑθ ΟὨλΙΪ-- 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 
ἈΝ ἐν 

᾿Απόλωλ᾽ ὑπὸ λιμοῦ 

4:9 

καταφαγεῖν γοὶρ οὐκ ἔ- 

Χωγ 1175 
»Ὁ »οο ω ε Αὴ -. ’ὔ 

Καὶ ταυτῷ τοῦ Σωτῆρος ἱερευς ὧν Διος. 

Ἕξης δὲ τούτων καὶ τελευτοιῖοι παντὸς τοῦ δροίκεατος σέχοι ἀναπωε- 

σεκοὶ Ξετράμετροι κατοληπτις οὲ 

Ἵ καὶ τὸ δοῦκα περατοῦσα. 

. ἕξης δ᾽ αὖ τούτων ἡ κορωνὶς, 

11γ0 Τοῦ σωτῆρος. Ἔν ἄξει Σωτῆ, α Δία τι ὦσιν, ἔνϑαᾳ {τ ἰ - 
καὶ Σωτῆρος Διὸς ἐςὴν ἱερόν " 

ριόν ᾧασι. 

ἼΟ ΠΕροβδβο [ΐ. 
νείι]α ποβίτγα, 
δ 0 ἃ ΠῊΠ}] 
56} 60 0) 0 5. 

-Ῥγδοίογθα 

Οὐμ}115. ΤΠΟΤῸ 

σαν ΟΔΓΙΌΠΟ 

(᾿ἰρανϑγαΐὶ ἐπι 

ἀυμη ν. 959. πεηπθ. δηΐδ 
ΠῚ Ργοάιογαῖ, αι Μετ- 

Οὐ ιν. ρα αηΐοιι διά ν18-- 
561 ν. 1008.) ἡϊιειη ΡοΥῖτιβ 

ΤΠ ΥΡΟΙ]οῖ, πὲ διίποῦθ ἤινος- 
18 ἀδεμ δο ΓΡπαΐασ, ατιᾶτη 
Τασοίιι. {πὶ οοπίαθα!αίο- 
τϑι; ΟΒΓει  ]η), 41π| ορο- 
Τἂπι 58118ΠῚ 1076 ΡΟ]ΠΟΟΥΙ 
Ῥοίογαϊ : απᾶθ ἰτ 81 (ατῖο- 

ἨΙ ἄοπμθϑ, πὸ ἰδπίπμι 10- 

οἱ ]Ἰεροβ ΠΤ" ΘΔ ΔΙ ΠΟ ΠΣ, 
βΒεἃ δφομίγα τηπ{{|1 νομιϑίδ-- 

Ὦ, πα ΟΠ ΘΥ}]ὰ5 δά- 
Ὠ55118 μνδοβδίαί, ἀἐεοράοσί. 
Νέχιο ἰδιηθη 510 Ῥθηϊί8 
Οδυιόπθο ἢΐης τοπιοίπ μη νε- 
1, πὶ απιἰ᾿τι5 Ἰρδὶ ἰθσα8. 1 
ἤπο ΤῈ] 4ς ΤΟ πα ααΐ αν : 81 
Ῥτγοι νΟΥΒΕ5. 1180. ΠΟΘΙ ΠΟῊῚ 

ῬΓΠ5 ἀσοοαῖ, 48 πὶ ΒΟΥ τ] 1 
1ΠΠπΠὴ} ΠΡΠδῚ, δ'ο ἃ δοάοπὶ 
αιιαίιοῦ νΟΥβ15. Δ ΡΟ] Οο- 

πιο δά ἴδ ποδίγϑθ ροϑβίυ οτηὶ π|6-- 

τὸν αὐτὸν δὲ ἔνιοι καὶ Ὀὅ Ἐλευϑέ- 

το ΡΥΟΠπ ΠΟΙ θι Πΐπι, οἵ 
άπ, 411 [Ἀθι!α πὶ ̓ ποορ]ῖ, 
Ἰοοο, φαεμ τὰ ΠεἸρτάπμι ἜΧ1- 
Β. 1105, ἃ) οἰερδηΐοηι, μρᾶ- 

τι τοΐοσι, εἰϊάοι. Πητοῖ, 

ν. 1172 Ὦ βέλτιςε] Ὦ καλ.- 
λιςε" σομϑιεία (σνϑθοῖδ 6 10 - 
τιρθ5. δάρο!!αίίο, απ ψ6- 

ἴ6ΓῈΠ) 6 8861 τι α 101, ὦ ᾿γα- 

ὍΝ ΠΝ βέλτιτσε. ΤΩ γὰρ ἀλλ} 

ἐσὶν. Ἢ] παρὸ. Κακώς] ἔχω. 
σ. [.,Β. Ηδεο δα τυϊοστδηα δηλ 
ΟΥ̓Δ ΟΠ 6 Ώ. γΆ] οὶ, τέ γὰρ 
ἄλλο ἐσὶ, παρ ὃ κακῶς ἔχω. 
Ῥογρενδηὶ 1} ῬὉῸ. Ὁ. καλῶς, 

6 ᾿Ἐλευϑέριον] Ἐϊ1:56 1ο- 

σοι, 64 {ἰγοστιθ ΠΟΠΊΪΠ6 
Σωτῆρος εἰ Ἐλευϑερίον Διπο- 
15 ΟΟἸογείαῦ, ψνεὶ 58ϊίθμπι 
αὐἀποογείασ, πάρη [δοϊππί 
Ἡεογεί. εἱ Ἡαγροογαί. ἴπ 
᾿Ελευϑέριος" πεῆὰ6 αι  ὴ 60 
ΠΊΪΠτι5. Ὀ] ΠΡ] 15. 11 ΠΡΌΙΡτΙΒ 

Διὸς οἱ Σωτῆρος οἱ Ἔλευϑε- 

φίου ἰοπιρῖα {ποσγιιπΐ βθου- 

΄ 
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Ε Χ Ὁ . 

Καρ. Ἡ δ᾽ αἰτίω τίς ἐξιν, ὦ πρὸς τῶν ϑεῶν; 

Ἵερ. Θύειν ἔτ᾽ οὐδεὶς ἀξιοῖ. 

ΟἿΣ οἰ κοήνθλ μένην ἔχω δη- 
λαδη. ἈΦ᾿ οὗ] καιροῦ. 1,12. 
δ οὕτινος. 1) Ὁ αὐδουν 6. Α- 

πόλωλα) ἐφϑάρην. 1,8. ἐῷϑά- 
ρήκα. 1} Ὁ. ΙοΥπιᾶ ΑΚΕΙ ΟΧ 

ΨΟΙΪΘΑΥΙ ἰησιιὰ δυιηϊϊἃ. Δε- 
μοῦ! τοῦ" τῆς πίώης. Ὁ. 1.8. 

᾽ Ὁ. πεῖναν γεοοη ΠΟΥ 68 πό- 

νῶν δογιθηΐ: 721. (ἀπρέπην 

νιάς 6]. Μ. εἰ 1. αὖ. ἼΒΩΝΝ 

2). 0. οτάϊπθ ρεύνευδο, σω- 
τῆρος Διὸς ὧν ἱερεύς. 

ψο ὙΠ] ΠΠοταπὴ ΟΣ 
λιμώττειν σε. Ὦ] ἱερεῦ. Πρὸς] 
ἕνεκεν. Ο. {,8.. 114 5οϊεομΐ 
Οὐαοοῖ ροβίθυιουθο; λέξον μοε 
" “ 

ἕνεκεν τῆς Θεοτόκου, ιίαθ50 

6 αἰἶο αιέιδ, μὲν τίγρέθην 
ἐδείρανγαρ. Θύς,ν»} ϑυσιεζειν" 

αἰθῦ αι πὶ νυ δι. Ἔϑυ- 
σεν] ἤγουν ἐϑυσίαζεν 1) Ὁ. 4] 
Ὦϊο πιοπάυ86, τόνος ἕνεκϑ] χώ- 
ριν- 

βδῖπι ἀεάϊταία. (115. δαΐθη 
ΑἸΒδΩῖβ χα οὐ] Ζεὺς σωτὴρ, 
τα ΡΙΌΓΟΘ. [πῖ556. οοπμϑίδῖ, 
σαὶ οοβποιπθη {ει Ἔλευ- 
ϑερίου 510 ᾿π(Πππὼ].,. ΠΟΙ 54- 
τι, ἀρογίμ οδὲ. ἔρο ϑολο- 
ἐαϑέει βρήιον,, εἰσαθ ἀμρ]1- 

. οἱ δάρε!]δίϊο 5. ῬΕΙ͂  ΘΡΊ 1] 
ἀῖραο, οὰἱϊ {επιρίαη ἔμ 
αὐ ἴογαμη π᾿ ἀδίν οομβί[-- 
ἴμπι, ϑ51Π]ΠΊ8 416 ΤΟΙ 9] 006 
ἃ«Ὁ Αἰπδαϊθπβιθι5 ἨδὈΙ μα : 
μισ δηϊπ αὐοίᾳιαοὶ 8118 

Ι «“ 

Καρ. τίνος οὐνεκοῦ; 

οχίγεηιο ἀϊεα βᾶογσγα Περδηΐ, 
αἱ ράίοὶ εχ 7, γεία τὰ Επιανάνς 
Ῥ. 175. ν. ὅ0. αοὸ [εἰ ρο 6 

δῖ! 068 ντ θη ἃ ροριο οὁ0}- 
Ἰᾶία ἴπ ΓΔ] ΟΧΟΥ Πα; 
Οὔ τ|5. ΤῸῚ ποι “ζμέαγολι, 
τι Ζ)εοοίλ. Ρ. ὅ59. ἃ. ΑΡ 
ἢϊθδ 5808 ΡδυδΟΙ85. ΘΠ Πὶ 
γοάινοῖ πιᾶριοίγαίιιθ ἴῃ οοη- 
ΟἸΟηδη, ρορῃ οι Ἰδεῖα 
{1586 Ταπα πον οῖ,, ἴαϊα, αἵ 
ΔΥὈΙΓΓΟΥ, ἐχοσγάϊιι δυαΐ οὐὰ-- 
ἰοτὶβ, σπ)διπ ὦ ἰοσιίαν 1π 
7)εηιοδίθ. Προοιμ. δΔημιήγ- 
ΧῊΠ. Εγαβάοη. ([ονὶδ. σω- 

τῆρος ἃ 7,.γ}ὁοτέσρο τιθη ] ο πα 

ΠΟΙῚ ριίο δένογϑδιιβ Γ,ΘΟΟΥ͂. 
Ρ-. 150. ν. 6. εἰ 16. Ἐλευ- 
ϑερίον νονὸ ΘΟβΠοιηοη τιὰιΐ 
πὰοῖα5 διὰ τὸ τοὺς ἐξελευϑέ- 

ρους (ρε)8 ἐλευϑέρους Λέγ- 
γιοίοστεβ. ἢαρεὶ, οἱ κουιρία5 
ϑμἑάαε Οοἀθχ) τὴν ςοοὐν οἶκο- 
δομκῆσαι τὴν πλησέον αὐτοῦ. 

φιοά απ γρεγιοα 6χ- 
ῬΓΕ585815 νευθῖβ, “]αγροογαέίο-- 
πὸ ἰἴρϑοίο, ἰἰγδάιάεγιῖ, ΠΟΗ 
νἰάοο, πᾶ Πάοιη Ζ) εν πηι 
του θαίπν ἰϑηῖο ΟἸζΟΥΙΟΥ,, 4] 
ταᾶσπαπι Οταΐογε) πος πο- 
ΤΠ] Π16. ΘΥΥΟΥῚΒ ΔΡΓΘΒΒΟΥΘ ΠΟῚ 
ἀιιθιιαν!: πδιὴ Ἐλευϑέριον ἀϊ-- 
οἴ 6856 ον ρΥ ΟΡ οΥθα, 
αιοά ΟΥϑϑοοβ ἢ ὉΥ 5101 ἀοπηῖπ 
πϑία5 πιϑία 1" εν αϑϑοῖ, 1ὰ απ1-- 
ἄοι αἸίγο Ἰδυσίου, τπἰροίς ἢγ- 
πηαΐίππι ΡΓΆΘΙΘΥ 41|1058 ποίου! 
ἴα! ιϑέγαδογιῖς ΤΧ. ρΡ.θ22. Α, 
εἰ “εδώ, 1. Ρ. 257.06. ςφοὐ 
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, ἣ ἣ 

Ἵερ. Ὅτι “πάντες εἰσὶ πλούσιοι καίτοι τότε, 

ν . ὦ 5 δκ « ᾿ Ὁ Ν 5» 

Οτ᾽ εἶχον οὐδὲν, ὁ μὲν ὧν ἥκων ἔμπορος 

ν. 1180 Ὁ μὲν] Τὸ. Ἥκων] 
ἐλϑών. Ἔρμιπορος ] πραγματευ- 
«ής. Ὁ. 1,8... νοϑῖὰ» 1)0. 
ἥκων) ἤλϑον" ΡΥ ἐλϑών. Ἔκμεπο- 
ρος] ἤγουν πραγμιατευτής. ι)}6- 

1πά46, Ἵερεῖον)] ϑῦμα. Σωϑεῤς} 
Φυλαχϑείς. ὦ. 1,Π. 41 ι8118 
νου! φυλάττεσϑαι ᾿ἰεΥτιπι ὁδὲ 
ΟἸΘΡΊΟσ 8 Ογδθοῖὰθ, ἐκ χει- 
κῶνος. 1),.). οοιμμηοάππι εδδῖ 
1πὰλ “γγέατιὶ ἀθ Ν᾽ επαΐ. ο. 
ΧΧΧΝ, ὅσοι ναυ- 
τίλλονται, ἀπὸ ϑεῶν ἀρχονται" 
ὅσοις τε τοῦ σώωζεσϑαι μέλει, 
καὶ ἀνασωϑέντες χαρισήρια ϑύου- 

2 ι 

ἀλλα καὶ 

σι τοῖς ϑαλαττέοις. Ὃ δέ τις) 

ἄλλος. Δέκην πρίσιν. τ. 

κατὼ δίκην. 9). ᾿Αποφυγὼν] 

6)5 1ονὶβ ἰθρίαπι Ῥ]αίδο 5 
Ῥοϑὺ ᾿πϑλου 1] οι 1118} ας 
Μαγάομιο νἱ]οϊον απ {μὶϊ 6- 
γεοίΐμιη, εἰ ποίο ϑίιηι- 
415. Θρ ργδηῃμμ)αΐθ οο] θυ αἰ). 
Ῥευρεῦαιβ. ᾿σιϊαν οοιΐμαϊς 
«])ταγ πιὸ ΘΠ. Π6η}1 1{Π11}} 
Οταοοαα ΠΙθενίαί5. ν ηα]οδιη, 
εὐ πηο ΑἸΒοπΙ θπβῖθα8. ρῥτο- 
Ργΐπα Δία Σωτῆρα, οὔϊ ἃΡ 
ΑἸἴα Ἰοῃρα οατπι88, 48πὶ ν δ 8 
Πγρογίαοπι, πὶ ορέϊμηδ 5016 
Ροίεγαῖ, δχρ !οῦῖβδο οσθάο, 
Ἐλευϑερίου {{{πἠῚ8. ἀροραβδῖὶ: 
ἀπο ποη Ρᾶγππὶ δα]αναίαν 
α Πῆεμαγείγο, 6Χχ ἄπο μαΐεγο 
᾿οποί αν ροογαίέομ, ὅτι ἐπε- 

το 

', δὲ ὶ 3 ) 
γέγραπται μὲν Σωτὴρ, ὠνομαάζε- 

το θὲ καὶ ᾿Ἐλευϑέριος. ἴτε α 
ΨΟΙΟ τοῦ Διὸς τοῦ Ἐλευϑερίου 
ςοᾷ 8θάοηίεπι δαογίιι8 δϑὲ 
Ἰϑ ποπηδομ τ ϑοογαίοβ, δο5- 

416. ΒΟ. ΠΟ )65 δπάϊνι, 4πὶ 
νοπμϑ 11:6. 81} ἀδβοχυιριὶὶ 
ἃ -Χεοπορᾶ. Οἶκον. Λόγ. Ρ. ἀδ7. 
τ 16. δίνω} Πταιτοῖ, ΙΌγὼ {1|18-: 

80 ποία. δοϊθρθδηὶ ἀπ  ιη1, 
81. το σγάν!ι85. δ οι πάιϊηλ 
οϑ5ϑοὶ αἰδουύο, ὅόονὶ, 5Π0 
ϑουνϑίουι νοΐα ΠΕΠΟΙΡΩγῸ 5 
αιιας οι ίομ, οΔρΊ 15 ἀ8- 
πχηαῖι8, ἃ 86 ΟΟἰ]οσΊ5α11:6 5118 
ΡΥ1Π5. σοποορία, απ ρὰ- 
δηδῖὰ δὰ Αὐσιητιϑ85. ΘΟ ἢ 1 - 
ἰεγθηῖ, Αἰποη δ 805 δα μηοπεῖ, 
Π6 τοᾶάάεγο περι σαπὶ Διὶ τῷ 
Σωτῆρι, καὶ ᾿Απόλλωνι, καὶ ταῖς 
Σερμνωῖς 3ε. ἔς, ἀριὰ Φῖοαονγ.. 
δες. Χ.} «Ῥιρ ϑο. 9.1, Μὰ 
αὐοὰ ριδοσθα, σΟΥΓΙ ὁ πα πὰ 
6860, καλῶς ἔχοι ὑμιὰς (ῦρον- 
τίσαι. Βϊμο (Δ01]6 ᾿μ16}}}5}-- 
ἴμι, ποη ἀἰππιὴ 6586 Τονελ 

Σωτῆρα,» ΟὨ)15 πῖο βδοογάοίεπε 
«1» ͵ οορλαπεδ τὼ βϑοο μηδ ἴγ6 
7551. Εγαὶ ἃΠΠΟαὰ1 1 ΡῚ- 
ΤΆΘ60 δἰϊδϑμη ἱερὸν τοῦ Διὸς τοῦ 
Σωτῆρος πᾶν δα πι 108. ορροτχ- 

αι αι, Οὐ}118 ππϑηἐϊοιθ ἔδοιξ 
ΔΝέγαῦ, ΙΧ. ρΡ. θοθ. Β. πες ἀε- 
ΕΥ Το, 4801 δὰπὶ ἐπ δαί, 
ῬΓΟΡίο Ρογίμιῃ δι[π, οΟπ1-- 
τη ά]8 πον] ρμ[εὲ ἔλψεπορον 
σωϑέντα, τιὶ ον18 ρΡΥΟΡΊΙ εἰι-- 
πιθ νἹοϊηᾶ ο688 νοπεγεῖαχ: 
δῖ ἐρὸ οὔ ϑολοξίαδίε ἴχλοῖο 
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3) φ - ᾿ ὼ 3 
Εϑυσεν ἑερεῖόν τι σωϑείς᾽ ὁ δὲ τις ὧν 

Ἰ 5 γι. ΝΡ ἃ ΝΣ 

Δικῆν ὠὡποί(ζυγων δὲ ὧν ἐκαλλιερεῖτο τις, 

᾿ ΤΑΣ τ ς ἜΑ ςς ἣν Καὶ μετεκώλει τὸν ἱερέω᾽ γὺν ὃ ουδὲ εἷς 

118ὃι Ἔϑυσεν ἑερεῖόν τι σωϑείς.) ᾿Αντὲ τοῦ, τὼ θά τῆς ϑυ. 

σίας ἐπεχέλει" 

ἔϑυσεν. Ὁ δ᾽ ὧν] ἄλλος. Ἔ- 
καλλεερεῖτο!) ΜΟΥ 1,14. ἐόρ- 
ταςεν ἐν τῷ οἴκῳ. )᾽ ὦ. Οταδι- 
χα στιν “1 τ πὰ ΠΟ ἢ ΠΟΨῚ, 4] 
καλλιερεῖσϑαε Εὐιιὰ 1 ΠΟ 111] 
ἐχροπαῖ: πϑάτιθ [απ ΠΟῊ 
ψεγααι ε8ΐ, αἰϊψααμο ρΡΟηΪ 
ἀ6 ἀοιηδβίϊο δ 580 }15, 416 
τηΐγα ργιναίοβ 1νῈ85, δά μιὺ:- 
118. ἅ1η10185, ρΡοτασπηΐιν: νοὶ- 
τι ἀρὰ ϑιωζώ. ἴῃ. Δεκάτην 
ἑςιάσαι, αἴ πὶ αἰδοῖ 5 1η1811:- 

115 παι} α165 ἀδοπσαν, ρτο- 
Ῥἰπα 118 ΡΤ ΟΝ ΕΒ; καλλεε- 

ρεῖσϑοι τοῖς “εοῖς, ἔπειτα εὐω- 
χεῖσϑαι τοὺς συνεληλυϑότας. 
ψιάείιν δά δαὶ δχρί]οδῖϊο - 
πθηὶ ἱπάποϊι5. βθατθ  νοῦ- 
Βὸ μετεκάλε. (ὁπ ]Ἰαΐθαϊ 
ἴῃ νονία Ἰθοίοη6., 41 8Π| ΟΥ̓ 
ϑασθου!! ΒΔ. Ογγρῆ. γρ. ὃ δ᾽ 
ἂν ἔβαλλ᾽ ἱερεῖον τίν ἸῸΝ 
ἐχρεάϊο: 1ὰ αυϊάθ Ρὲεν- 
ϑΡιΙοαπι οδί, τποῖνο ΤΟρτ- 

σΠΔΓΘ. Μεὲρεκώλε! ἢ μετεπέρι- 

πότος. Τὸν ἱερέα} ἐμέ. 1,}.. 
χοῦ Διὸς δηλαδὴ. Ὁ Ὸ. Ρτο 

οὐδὲ εἷς Ο. [1.8Β. ἱπμπιπαίο 
νοῦβη οὐδε, Ὠ᾿Ό. ιδιϊπι 
Θύειν" 868 οὐγοόσθπ δύσι 
ληϊογρτδίαιιο, ϑυσιάζει. Τὸ 

μὴ -" ; τῷ “ Υ̓ 

ἢ ἐξιλεοῦτο τὸ ϑεῖον ἐπὶ τοῖς μέλλουσι. μεετεποί- 

παρώπαν] τὸ παντελῶς. Γ΄. 
1)γ0. παντελῶς, Εὐσέρχεται) 

ἐν τῷ ναῷ ϑυσιάςων. 1,8. ΠΛη}] 
εἰ μή. ᾿Αποπατησόμενοι ,χέ- 
ὥντες. Πλεῖ} πλέον. ὦ. 1,8 
"Ὁ. Ἢ] παρὸ. Χέλιοι Ἂ0λ. 
λοί.. ΟἍ 1,8... 55 δηλ 1 60 
ΒΟΥ ἴα ΡγῸ μύριοι, αιιοά 

θά ὙΤης ϑυσιᾳ:} Γἰααεί 
μ 81 βουθεπάμιπ 6886, τῷ 
τῆς εὐχῆς ἐπετέλει" ποὺ σοῆπ- 

ἔοῚ ποὰ πἷ}1] δὰ βρηΐοη- 
116πΠ| δχρ]οάπάδιη; 1Π|πά 
Ρίδπθ η1}}}}: Ρῥογίοα! 8. 6Π1Πὶ 
ἀείιποῖ νοΐϊᾶὰ οδπά 411 110-- 
ϑαἰαιι6, αὐ “ίαμιι5. αἷϊ, 
Βο]νεραπί, 14 δβί, τοῖς εὖ- 
χοὸς, νὲὶ τὼ τῆς εὐχῆς ἐπέ- 

τέλουν. πηδηάαίϊοη! πὸ- 
δγαθ απο ΒΘ} ΔΡ6Υ- 
6 δἀβριτοῖ, 7) ἐξιλεοῦτο (5ἷς 
δηΐπ 6χ Δ. γϑβϑεία, ᾿αποά 

ῬΟΙ οοίεγαβ ΕΠ4, ογαΐ οου-π-΄ 
γαρίαπη ἰΠ ἐξιλεοῦντο) τὸ 
ϑεῖον ἐπὶ τοῖς μέλλουσε" φυδά 
ῬΥΟΡΥΙΕ. Ὑϑογθπ 1). εδὲ δά 
ἐκωλλιερεῖτο" Ὠδμι᾿ 81108 αἷΐ 



- ν, 

λει δ᾽ εἶπε τὸν ἱερέα, ἐπειδὴ 

᾽ὔ ᾿ δ , , 
ϑυσίας τὸν ἱερέα λαμιβανειν. 

τοοΐ8 βευναΐ Ὁ, οπὶ 

οαποίῖ5. πα, πϑάιιθ δ]1{6 

ϑμέω, ἴῃ. ᾿Απόοπάτημια, ταδὶ 
ψΈΓβ 8. Ργαθοοάθ8. τποπάο- 
515 ἰδσι αν, απδη ἴῃ ναΐ-- 
δαὶ!β., οἱ Πλεῖν. Ποογ ἐς Ζ21ὲ-- 

ἔϊο. Πλεῖν. ἢ μύριοι, 

πλείονες ἢ μύριοι, “Ελληνεκτῶς " 

δδάθι ἴεν ἠμπορῶ 7Ίαωρ. 
δἀ!θοῖο Οὐηιίοὲ ἰοσοο: 1086 
.«“4“)ηἐδίορά. ἴδῃ. ν. 90. ------ 
μειρακύλλιεω -τοτος πλεῖν ἡ μὐ- 

ρικ. διμδάας δὐϊοη ἀποπατή- 

σθμιενοι (υοά ἐιϊαχτιπ. πλς-- 
ἀλὰθ νοοῖδϑ δῖ. ποίΐαπέιη 
6588 πιοποῦ 20. ϑέορἤαι. 'ΓᾺ. 
Τρ σύν τ ΠΠῸ ρλν..80.. ΗΠ) 
Ἰμἰουργοίαϊιν, τὴν κόπρον κε- 
νῴώσοντες" πώτος δὲ ἡ ὁδός" εἱ 
ΛΟ ἀπόπατος. γὲρ ῇ κένωσις 

τῆς γασρός" ραμὶο ἀπο ἰ {115 
οἰΐαια. Δγπεοί, ἴῃ ᾿Απόπατος" 
τὸ ἀποϑὲν τοῦ πάτου γινόμε- 
νην" οἱ ἱπ' ΓΑφοδος τιίογημπε: 
ὃ ἀπόπατος οἱονεὶ ἔξω τῆς ὅδου 

γινόμιενος " σποίτος γὰρ ἡ ὁδός, 

ΑἸαι 781} ΟΥΙΡΊΠΘΙ 8815 Τὶ- 
ἀϊουϊααι εχ βδοίο!ο, αοά 
πλγριηθῖα ἰἰγι [.Β. οὐοιι- 
Ῥαὶ: ᾿ ̓Απόπζτες λέγεται 

ἀφοδευτήριον β 

Ρ] “ 

Αττέκως 

ν 
το 

ς 
ἡ κυτῆ η 

5 ͵ "»- 

«ποκρισις τῶν περιττῶν. Λέψε- 

᾿ 
καὲε 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

᾽ὔ 

Πλην ἐποπατησομενοί 
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Θύε; τοπαροπαν οὐδὲν, οὐδ᾽ εἰσέρχεται; 

γε πλεῖν ἥ- μύ: 

1185 Θιοι. 

μ Φων Φορις ᾽ Ὁ 
νόμος ἐςὲ, τὰ υὑπολειποίκενο τῇ 9 

φΦ ; ο 

δὲ πάτος ἡ τροφή" δ,9ὲν 
͵ ᾿ Δ ὦ 3 

πάσασϑαι τὸ (αγεῖν" ἐπ 
τὰν 5 [Ω 

τούτου οὖν ἡ ἀπόκρισις τῶν πεα 

ριττῶν λέγεται ἀπύπατος. Νὰ- 
Ῥά8 δῖ, αἀᾶθ Πᾶνα ἀθ 
νοοθ νμρῦψῳ ἀπαϑδὶ αἐῤτιθτα-- 
ἐῶ δ᾽ συ οανοῖ : πιιϑα 8) 6- 

᾿ 
και 

ὨΪΠ.,), οἰδὶ ἀπδ]οσίὰ πῸῃ ο»- 
δἰεῖ, δὰ ρμοϊοβίαίθ γδρουῖθ- 
ἴμν, 

“αὶὶν.2..κ.κοσὐτοο τό τα,..............................,λ........ϑ.Ὅὅ0. 

1ππηηοϊδία πη ψῸ 1556, τι νο- 
ἰἴο 886 Π|ρογαγαηΐ, 8ἃ1108, πὶ 
αχία ἀκ {Ὀἰπν15. σομπϑα!ογοηΐ, 
[αὐϊο]αο ΒΔΟΙΊΠΟΙΟ 9608 81- 
δῖ φτοριτἰαχοηῖ : δαδιθονΐ 
80] 1085 8556. ΘΟΗ͂Ι 88.070 
5αοογάοίοβ, Π'αοίϊππιατι6 γ6-- 
Ἰτοίαυτια. ψ]ο]ὰ 6. ΡΟΣ ΤΠ} 
ῬΟχοορΊ88586. )6 νοῦρο καλ- 
λιερεῖν διεϊαίασιι ἀδοπίοιη νἱ- 
ἄς, πὐ πὸπιποιη. ΟἸΙ}18118-- 
πππὶ: Ρογεηοὶ δπίεμι 15 ἰ0- 
οὐβΒ δ]ὲ Ογορον, Ναξίαμς. 
510, Π. ρ. 87. ποὶ ϑελο- 
ζαδέο5 ἴπίου αἰϊὰ: καλλέε- 
αεῖν γοῦν ἔλεγον, ἡνήκεε τῶν 
ἱερείων καλῶν καὶ αἰσίων ἐτύγ- 

χανον- 
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2 "» Α ’ ᾿ ’ὔ ’ Καρ. Οὐκοῦν τῶ νομιζομενω σὺ τούτων λαμβάνεις. 
« 3" Α "  ΦΕΣ ὁ Ὁ ἴερ. Τὸν οὖν Δίω τὸν Σωτήρω καὐτός μοι δοκῶ 

, ΄ Ὁ ε ἕν “ Χαίρειν ἐώσας ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ καταμενεῖν. 

2 »᾿ [2 ᾿Ὁ 

1180 Οὐκοῦν τοὶ γομοεζόμενω τούτων. Τῶν ἀφοδευ μάτων 65 παί- 

πρὶ " - 4 ᾿ " - : , Ψ ζων, τοῦτο δὲ δέον εἰπεῖν, τὸ δέρμα, καὶ τὸς κωλὰς" ἐπειδὴ νόμος ἦν 

νυν. 1186 Τὰ νομιζόμενα ] 
Ἰὸὰ ἐκ νόμου συνήϑη. Ο. 1.8. 

συνήϑη. 1) Ὁ. Καύτός μοι δὸ- 

κῶ) νομίζω συμφέρειν. ΠΗ. 
Χαίρειν ἐάσας} φϑεέρεσϑαι ὡ- 

είς. 1.8. 00. 1ῃ 4πὸ Ρνδο- 
ἰδρθα Ῥγοβίαι, ἐνθώδ᾽ αὐτὸν 
κατα κένειν. ᾿ΓΟΪ]ΟΥΑΙῚ ροίαϑί, 
4αααπ εὐ ἀείοπαάι: 81}1] ἰὰ- 
Π]6 ἢ τπ ψτσαῖα ἰδοομθ 0-- 
νϑεῖη. Θαῤῥει ἔχε ϑαῤῥος. 
ΠΗ. 1}. Καλῶς ἔξ ] τὰ τὸ 

γενήσεται. 18. ταῦτα καλῶς 

γενήσονται. 1). 

65 Παίζων] Ῥγίπι ροϑβὶ 
τὸ νομιζόμενα, τούτων, ΟΠΊΗΪ- 

πὸ οὁΧ «““γ»ἰδϑίοράαπο νι 6θά- 
ἴα δαὐλοϊοάϊηῃ : - οο 4α]ρ- 
ΡῈ Ροβίυϊαβθαι βιοσοάοηβ 1ηῃ- 

ἰεγργείδιίο τῶν ὠφοδευμιάτων. 
Ἰεῖη4ο τὰ [“ἀα. Α. οἱ 1. 1ερ1- 
ἰῷ 1Ιὰ τρϑππ, απο αδρὸ 
τονοσδπάι ἀϊιχὶ, τῶν φο- 
δευμιάτων παίζων, τοῦτο δὲ δέον 
εἰπεῖν εἰο. (ὐοέρηζμπν οἴϊομα 

βίγιαοίαγα Ῥϑ]0 ΒΟΔΌΓΟΒΊΙΟΥ ; 
οδίθγοηι! 88:15 1π|0]]]6οῖτι [8-- 
ΟἾ15, οἱ 4υδη ἴῃ ιϑολοέία-- 
δέθ ᾿ἸΌΘΗΪΕΡ ρδί1}158: 418- 
τὸ ἀεα Φογίο 5οαιιοηΐο, 

-" 2 ῃ , 
τῶν αἀφοθευμάτων" παίζων δὲ 

δέον εἰπεῖν, τὸ δέρμα 
ΠΒΠΡΟΥ Τηΐ 6 Γ- 

δὲ τοῦτο λέ- 

τοῦτο, 
οἷς, Αμϑέργις 
86 γι, παέζων 
γε. δεο οδσο, ππαπαπδηϊ 
μαὰὰ 16 ππᾶρηὶ πύπιι 1, 
Πλϊπτι8 τη] οϑίθ ἔθου γοΠ, 51 
ν 6] ψοῦρηϊο ἸΘΟΙΟΥῚ ον γ6- 
ἴγ. Οὐηιϊοὶ νεύϑλ μ10-᾽ 
πΠπ ϑιμδάας 1ῃ Νορεεζό μενα, 
50] οί: ἐπειδὴ νόμος ἣν 
τὸ ὑπολειπόμενα τῆς ϑυσέας 
τὸν ἱερέα λαμβάνειν, δέρματα 
κποὶ κοιλίας. Νιιαπι ᾿ιογϑῖ 
1π ροβίγθηια νοὺθ 78πι| 46- 
ἰδγϑαπῃ ἃ Υ. ΟἹ]. ,}0, 277 6686-- 
ἐδηιρίο δὰ ϑαπι. ρέζέξ 1,1,. 
ΑΑ. ρΡ. γ8. (π10}1π8 1π Κω- 
λακρέται, δέρματα καὶ κω- 
λα απᾶοὸ ἀοδβοῦρία ϑπΐ 
6 ϑολοίίαοίαο ἂὰ Ψάαβρ. ν. 
695. ρΡυούϑβιιβ σοηβοπί Οο- 
ἀθχ ϑμίάαο 1,8. ἐπεὶ νό- 

μος ν΄. καὶ κωλαξ 8ἀ 
οῶπὶ ἰογηχᾶπλ ΕΠΔΥΓ ΔίΟΓΕΠΙ 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

Καρ. Θώβῤῥει" 

« ι ς ᾿ το ΄ ᾽ ,ὔ 

Ο Ζεὺς ὁ Σωτήο γὰρ πάρεςιν ἐνθάδε 

“ , ε , 

τὰ ὑπολειπόμενα τῆς ϑυσίας τὸν ἱερέα λαμιβανειν. 

ἔ9 Ἂ ἔγων τοῖς ἱερεῦσι δέ κα ὶ λα" ἔϑιμικ τῶν παρεχομένων ἑερευσε ὀέρματα καὶ πωλαὶ 

ν᾿ τὺ Ὃ Σωτὴρ] Ἤγουν 
ὃ Πλοῦτος. Ὁ. 0. Παρεςιν 
ἐνγθάδε) ἐνταῦϑ'᾽ ἐσ. Αὐτόμα- 
τος] αὐτόκλητος. Ἥκων] ἐλϑών. 

᾿Αγαϑὰ) τὸ. Τοίνυν} λοιπόν. 
Λέγεις ) ἐμοί. Ο. 1.8. Οεοῖο- 
τὰ πὶ 1) Ὁ. βονυιρίαπι οϑῖ, 
πάντα τ ἀγαϑαά τοι. λέγεις, εἰς 
ἰαιπσ, τὶ δαάθμι τη Δ 15. νὺν 
Βιιργᾶ τοὶ ποίανεγιῖ ; αποα 51 
ΔὈΪ ΠΟΥ, νοῦβιι8 8 η1] Οο0Π- 
οἶπηθ σαγγοῖ, τπἰ| ἀμθ16Πῖ, 
ἀπ ποὺ ναϊβαίο ΡΥΔΘΡΟΠδΩΙ: 
τούυν οοΥΐο ΙοομΠ) ΠᾶΡΟΥΘ 
ΠΟ μοϊοβῖ, ἢΪ81 χοίϊηθδ8 
πάντ ἀγαϑά. Μοττπι το] ἴπ- 
νὶλῖ5 Οοαά. αἰᾳπ6 Δα. Αὐτό- 
ματος ἥκων ποθ ΟΒΥΘΠΙΎ]Ὸ 
αἀεάουπι, 5868 ϑδοουαοί!, (αἱ 
δἰαίιπι δίαπιο Φονβ. δὰ] δοτ- 
ναΐου 5. πιο ]οθ  ΠΟΥῚ ἰδη- 
ἀπϑιαι ΡΥ ΔΟΒΘΠ 15 ἀιατν1ῖ, ΟΠ 
δἀπηχαίίοπο σιιϑάδμῃ ΟΟμϊοα 
4αδογὶε: Ομ ἀποπθ πα 
ὁροπίο ργοΐδοίμβ ααῖθϑδέ " ἐτεσ 
ἐϊς οπυῖα γαῖ δὶ ρον ριέογο 6:.6-- 

γἶδϑδο μιποίαθ. Νοῆ σᾶριο- 

ΟΡαΐ 1Π|00, Τονοπ 11} ὅ6γ- 
ναΐογ μι ᾿ρ5 0} 0886 Ρ] αἰ, 

-Ὁ 3, Α 

καλὼς ἔξω! γαθ, 

46: 

ἣν Θεὸς 9ἐ-᾿ 

λῇ. 

1190 

Ἷ 

Ἄλλως, Τὰ 

φησὶν 

404 τοχ ἤθη ΡΓΌΡΓ68-- 
811. ΒΟΥΠΊΟΠΙ8. 1π|6]}Πσοῖ, Θποά 
81 ἰδία ΟΠνομιγ]Ὸ {ΡῈ 8 - 
ἴμγ, νἱχκ δ πὸ νἱχ «πο 
ΘΧρΡΘαϊο8, χω 8101 νο]ϊηῖ, 
αὐτόματος ἥκων" πῸπ που 6- 

Ὠΐπι, 86εἰ οπιμϊᾷ αἰϊᾶἃ μεϑμλ-ὶ 
ἰι5 β0]οραὶῖ, 

ποβίγι! ἢ] ΟΟΥΤΟΧῚ, 
110 βδισπαῖο, “πεπὶ οοηίτᾶ- 
οἶδθ νοοῖ Τά Περι αθαΐ. 
ΜδΠΠ1εὰ οἰϊαπι δ ΟΧΘΙΏΡ]ΉΠ 
διεϊάαθ δέρματα καὶ κωλὰς 
ἰγαηϑἰαΐα ΘΟ] ΠΠΘῚ οὐ λα ε- 
βάνειν. ιΐαθ νεῦὸ ϑθαθτιη 
1, Φησὶν οὖν οἷο. ορίπηφ 
ἰναοίαν ον 185 Θχριηροηίο; ἴδηι 

ΔΌϑοΠδ 8πη} εἰ ἱπορία. πιο 
αὐιΐοπὶ Ἰεσοη ΠΟΡῚ85. Αἰ ]οδπν 
σομπηχη οί έ8., ατιᾶπ) 581 
415. σα Ὁ] ΡΥ 1118. 4}1185. 65 
ἰαθα}}18. 1,1,. Δἰοαγιην. ογᾶ- 
ἀογῸ ᾿πηδ[ϊπεῖ, ὅπ ΒΟῊΝ 
ΤΊΟΧΆΡΟΓΙ. 

δοοθηΐι 

ας 
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ων [ΩΣ 

Αὐτομῶώτος ἥκων. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ', 

Ἵερ. Πάντ᾽ ἀγαθὼ τοίνυν λέ- 
γείς. 

ἰοὺ [2 ι Ὁ Ω ᾿Ὶ : , ΄ Ἕ ᾿ κι ᾿ 

οὖν, ὅτε καὶ τῆς πόπρου τιὰ νομιιζύμκενα λαμβανεὶς, τὸ ἔϑη σκώ- 

ΖΤΩΣ. 

1104. Τὸν ὀπισϑόδομον ἀεὶ φυλάττων.) ᾿Οπέσω τοῦ νεὼ 60 τῆς 

ψ. 1102 ἹἸδρυσόμεε3] Στήσο- 
Δεν. Ο. 1900. ποιήσομοεν σἡ- 

Αὐτέκα μαλ᾽] συντό- σομύεν . 

μκως λίαν. Περίμενε] πρόσμε- 
γε. Οὑπερ] ἐκεῖ ὕπου. Ἢν 

ἱδρυμένος] ὑπῆρχεν κατεσκευῶ- 
σιμινένος, ἱσά μενος. Τὸν ὀπισϑό.- 
δ ον} τὸ ὄπισϑὲν τοῦ οἴκου, 
ἤγουν τοὺ ναοῦ. Τῆς ϑεοῦ] τῆς 

᾿Αϑηνᾶς. Οὄ. μ.8. Ἵδρυμέ νος} 
ἑσαμενος, ποι ϑή μενος. Τὸν ὁ- 
πισϑόδομιον) τοὶ ὄπισϑεν τοῦ δό- 
μου. 1). Ὁ. [ἴῃ τππδύσῖηθ ΡΟΥ- 
χο ᾿ποπὶοηϊοσεν πᾶπῦ οὁσχπ 
ῬΙ]οαϊϊοπολ βαρροάιμαὶ Ο, 
1,0: δρυσόμιεϑ᾽ οὖν] "Οπισϑεν 
τοῦ ἱεροῦ τῆς ᾿Αϑηνᾶς τὸ τῶν 

᾿Αϑηναίων ἤν ϑησαυροφυλά οώκεον 5. 

φησὶν οὖν τὸν Πλοῦτον, ἤτοι 

αἀφιερώσομεεν αὐτὸν ἐκεῖσε, »κκοιὲ 

ἀναϑήσομεν, οὗπερ ὑπῆρχε πρὸό- 

τερον ἱδρυμένος, ἤγουν πεποιή- 
μιένος καὶ ἀνοτεϑειμιένος. Σὺ 
δὲ περίμενε, διὲ μέσου. Φυ- 
λάττων ὃ Πλοῦτος τὸν ὑπισϑεν 
οἶκον τῆς ϑεοῦ. Οὐοὰ ἴἰπ π- 
ἰγόθπο Πἶῦτο ἑδρυσόμεϑ'᾽ 6χᾶ- 
γϑίι, 1ἃ απιάθμη ΟΧ ΠΔΟΓΘ 
Ἰαοϊμλ; ποθ Αἰ Ἰηΐγα 
ν. 1199. ψοχαα τ1 11ὸ 118 
ΒΟΥΙΡΕΡΟΙΥ,, ΟἸΠΠΟ ΟΡτ8 
εὐγαΐ δὰ νϑύξιιπ βιαϑίδηϊδη- 

ἀπ πὶ, οἱ νοοιΐα ἰπβ Ρ 1 
1,8. αὐτέκα μόλ᾽. Ὁ, αὐτί 

͵ 

κα νῦν" ὈΥΙΠΙ5 ΟὟ Ὀομᾶ 1η8-- 
1 σγεῖια ἰοϊθγαι ροϊοϑῖ: 
αἰΐεγπαα πα 116}, Ὠ]5] 80-- 
οοπία ἀθιηΐο 111 οὁΠοΙ᾿ἰἸοαηλ 
σομνορὶηβ, ἅπᾶ6 ΠΟ 1Δ]ητ5 
δ. δὴ αἰνεγθιο αὐτίκα σοπ|ι-- 
το Ππιηραίηγν. Εἶσο τιίγϑη,- 
ν185 Ἰθοϊ μοι ἴδ) “δρίδην 7ν- 
αἀἴοο, Ἰπρυῖηλδ δᾶ], οἱ ΟΣ 
1. δι Πα σαΐαν,, τὶ οι τα-- 

͵ 

00 Τῆς καλουμένης Π. λΑνῇ 

Ηδεο ἴῃ ["ἀἀ. οαμοιβ. οι 
Ραγαμ ραν ἰπγρθαΐο ]Ιοσοῦδη- 
ἴπν, Ὃπ. τοῦ νεὼ διπλοῦς τοῖ- 
χος τῆ: καλ. Π. ἊἋ. ἔχων 9ύ- 
ρῶν εἴθ. διιοίουοβ βάθθὸ 111-- 
ἴδ πα] 0. “ἤρμνγδ. Οδθοῦ. ο. 
ΧΧΥΊΙ. εὐ . 7 αἰ65. δὰ “1αγ-- 
»οογ. Ρ. τά2. 41 ΠΟῚ 560118, 
αἴφιιο. οσὺ ΤΟΡΟΒΠ1, 8010114-- 
ϑίδθ νεῦρα ργοϊμ]εσιῖϊ. 8564 
Π6 βίο φυΐάοπι ἰἰδθο μον 88 
δδί5. ἃρίε νἹἀοηΐῃγ οοΠδογο-- 
το: 0] π8 1616 ποχαβ δά- 
ποϊαϊϊοηβ οἱ πᾶσ δάοομι- 
χηοάαΐα ργοσοάοι, 58 βίαϊ μι 
Ῥοβϑὲ νεύδιι “γίδίορλαμὲβ 
Ῥγοροβίζαπι Βα] ηΡᾶ8: ἐπει- 
δὴ... ἀπέκειτο" ἰπὰι ΤΕΙ1-- 
πᾶ, 4πᾶ6 δᾶ ὀπισϑόδομοον 6-- 
ἨδΥΥαπἀτιπὶ ΡΟΣ πομΐ, 7ππη- 
οἷα ἀοϊησερ8 σοηίίπιιο8. Υγ86- 
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Ε 2 » ᾿ 

Καρ. ἹἸδουσόμεσϑ᾽ οὖν αὐτίκ᾽, ἀλλὰ περίμενε, 
᾿ Ὁ - ’ 5) 

Τὸν ΠΠλουτοὸν. οὐπῖερ σπροτερον ἥν ἱδρυμένος, 
᾿Ὶ ’ὔ 2 ὔ Ὁ “Ὁ 

Τὸν ὀπισθόδομον ἀεὶ φυλώττων τῆς Θεοῦ, 

καλουμένης Πολιάδος ᾿Αϑηνῶς διπλοῦς τοῖχος ἔχων ϑύραν, 

Εν 
οορία σοηΐοπάοσο ἀρ σγδάμ 

Ῥοβδιῖ: Βαροῖ δηϊηὶ ψευϑίοιι- 
11 ΠΙΠΊΘΙ8. ΘΠ) 111 πιοα 1} 
ΒΟΥΙΡῚΙ 586}185. δα, αποά 
δ βοηίθητδαμι ρϑαΐο οἰΐδίιο-- 
ΘΙ ΟΡΓΕΡῚ6 Γοϑροπάραι, Μο-.. 
ταΐαν δυΐθη Ἰοοΐον δ ἀἀίεη- 
ἔπη πομΠ1 1}, ἀλλ περέμε- 
γε. 810 1ηἰον]θοίπιη,, τὶ οΥγὰ- 
ἰἰϊοπαπὶ ΟΕ ΘΠ 6) ΠΟῚ 8818 
1ῃ ἴοοο νἀ δαί 51 {Π|᾿8 τ} 1118-- 
γχο: πᾶνε ἤηγζοολέώιιδ μᾶθο 
ογάϊημο, αἱ ραϊαρθαῖ, 116]10-- 
Τὸ δὰ ρῥυιποιρια τανοοδν: 
5.4. δεπθ ἡεογοίθ πιργιοίαβ. 
ΟΔ. ρμαγιεπι}ρ6)" διεδέζιο. Νίαην 
«Ῥἀμεέπν οοώοην οοἰοοαθἑηειδ, 

οπϑλ ογαξέ γίμ5. γοροσίέιι5 «ε-- 
ρίίεν, μέ ἀεγαγίπν ᾿αμααΐδ 

ἄπ πιρυΐίο ἴοοο οἰδέοαϊαέ: 
4.86 ᾿Ιοϑὲ οἴη τηοῖτο 1π- 
ΟἸπδαπι πηθηϊοπ δχρ]οοΐίθ 

ΟΡΣΧΟΙΕΥΓΘ. πο Ροϊιι586. [ἃ- 
ἰεαηΐαῦ, ϑ8ιπηξ ἰδπηθη. 6]88-- 
ΠΟ, πὸ ἃἋΡ “47᾽γἱδέορπλατιΐα 
᾿56ηδιι ΠῸΟῚ ράχη αϊδοράδπί. 
ὙΘΟΠΙοοῦ [Ιπἰο]]δοίι8. . 15{1π|8, 

ἀλλὰ περίμενε, ἃὉ δΔΟΙΙΟΠ6 
ΒΟΘΒΙΟα. ρομαοῖ; ΨὙἹΧ ρϑδ5δ8118 
1ποναΐ ΟἸνσοαν 8. ἃ ϑάρογ- 
᾿ἀοίο νουβιιπὶ ΡΓΟΧΙΠΙΘ ΡΓδ6- 
οαἀδρηΐθηι ἸὨἰοΡΟΠμΙ, ἀπ 
οοορίθ τ 56.018. ΟΓΩ 61} 
6 γοϑίισῖο ρογδθαμπδίυσ: 1η- 

[2 . 

οποῦ 

ἴεγεα ἀοιημμη ἰησγεαϊ, απί 
Ἰλόαπι ῥνυδθβοηΐθηι βα] ἰαγοῖ, 
ουποβί!) δαοοσοβ Ρτορογαῦ: 
ΤοοΙδβοίαᾳο δάθο, ᾿ἷδὶ ΟΠγο-- ᾿ 
μὰΎ 8 ΟΥ̓ΆΪΟΠΕ ΠῚ ἰδ ΒΡ ΟΣ 
ἃ ὈΥ αΠΠρΘ 5. 1}Ἐπ|} 1η]οοία πγ8-- 
1 Του δ χιβδθῖ, φχώιν πραγι6-- 
εἰμεγην, πα 168, εἰ αἰῤφεεαι-- 
ἐμέμηι ἐαροοία: 'ὸχ ἀϊοία, 

“τ. ---΄Π΄ῆ΄΄΄ρ΄....ν. 

- 

Ταιπὶ που ἴονε, 
ἸΏ ΠΊΟΠΠΙΘΠί. ρΓ8ὰ6 6ο, 
απο παπο εἴ οδπι. Ῥυϊπεμπὶ 
118 ΤΠ] ΘΟΏΒΙΔΕΓΆ, τοῦτο δὸ 
εἶπεν, 

ποῆπ δάθο 

ς 

ως μέλλοντος προϊένοε 
τοῦ Πλούτου, οἱ ἀἸϑρίοθ, 80- 
468, 414 πὸ ἔβοϊδη!: πἱ- 
11] Οπλμῖηο,, ᾿π4Ὲ18: οἱ πιο- 
Το: πᾶ ΠΟΙΌπΙ ἃποίον. 60 
ψΆ]ΟΥα ψο]ϊ, αἰ ἐσρ!οα- 
ἘΒΠΕΣ Ἢ ἔχων προηγῇ τῷ ϑεῷ 
σύ. 714) ρόγγὸ δὰ ἰδία (ο-- 
ποῦ νευρὰ ημᾶθ 5ἰπὶ ποὶα- 
ἰα, ρδμπί μα! πη) οχρεημάσδ: 1η1-- 
ται ἀρΥ τ ρίμπι, Ρᾶθπο α1- 
Χογὰμι. ἀΡϑαγά πη; 4115 οἰ 
οϑὲ Πῖὸ βΟΥ θΘπάι πηοεΐι5 Ὁ 
τῆς ᾿Αϑηνᾶς εἰς τὴν ἀκρόπολιν 
ἀνέφερον. τοὶ χρήματα. 1)6- 
1πεἰ οὐ, τοί ἀπίππι πὶ δἀ- 
νονίαξ, πο ΡγΟίτπ5. δαρα-- 
τεῖ, αἅπᾶθ οχ 7ΖΔιογαζια 

ας 2 



468 

ἾΑλλ᾽ ἐκδότω τις δεῦρο δαδας ἡμμένας, 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἀτος 
Ὶ 

ἤν ϑησαυροφυλάκιον" ἐπειδὴ τὸ χρήματα ἐν τῷ ὀπισϑοδόμῳ ἀπέ- 

απ8481 111 «Ἰιπά᾽ τη 6  6556-- 
Τὴ, οοηίπαι. ἢ ᾶθο, ατι86, 
21 βίγηοϊγαπι ν ΘΡθΟΥ ἢ) ΡῈΥ 
86. 8014 ᾿πἰπθανὶβ, νιάεη- 
ἴπν Τηϊγϊοαία,, πιαϊτο αἰϊποι- 
αἰκ5. 1016 |1156 5... 5101} ἴσια 
νεϊαὶ 1 βοθῆα βϑθάθηῃβ 8ρ6- 

οἰδηῖῖβ ἀπιπιπὶ οἱ Οοι105 
1ηδπεγῖ8. Ν οΙίοιι δαΐθα ἤπο 
Ῥαδηνεγδ5. Δι τι 158601 5Ό11Π 
1Π1πὰ δαΡέ16, «ποάμ τη ν. 
1101. ᾿προπϑιηη ΠΆΪΠῚ15 10] 
ΠΟΡ15 δαυτάενο ἰθϑίας! βαΠητι8. 
Ῥιυῖα5. αὐταῖς 1461 ἀρα]οδη- 
ἀϊι5 εδοάεη ἴῃ ἰοσῦ, 40 
αογαὶ ἀπῦ οο]]οοαίτιβ, αὐτά 
αἰταά, απδιῃ 41:5Ρ 104 {1551 111} 
Τοτίαπαὸ ᾿ ΘΠ] 0115. ΟἸΠΘΠ 
ἴαοι! Ὁ Ἐπχμαιδίαπι ογαΐῖ επι- 
ἰασηο 56}1}0 πα ξαίδδατιθ γε], 
ἰδ ΡΟΣ Ριι8 ΑἸ δα ΟΠ 51 Πα 
ΔΟΥΤΊ, Ρεπιϊπιδηπὸ 415- 
βἰραίπιη: πίη ΠΟ τ68ρι- 
τάτο ἰαπίπη, 864 οἱ ᾿δοεὺ- 
ἴοβ. πόνον 1ποΙρΙ ΟΡ δεῖ, ρπ]}- 
δᾶσιιθ ἀπά θαπι ἰγύδππίάθ ο]ὰ- 
ΤΙ ἱπίοῦ. Οὐδοοοβ το ηΐῃγ,. 
Αὐραγαΐηγ Ἰίδᾳπιο ΟὈηιδοϊδ 
ῬΙαίη. ἱπ 5664685 ΡΥ βίη α8 

ὅ886 ΤΟΨΟΥΒΙΓΏΙΏ: 16ΔδΟατ6 

ΟΠ σου 10 βδοου οἴ θπ δα- 

7πηχιῖ, τὸ εἃ ῬῬο θα βϑιμὶ 
ὨΠΙΏΪ 18 ΟΠ δδογαί 10 στο ργο- 

οεάήετεί. [[ἀθὺ ῬοΒίουΊΟΥ 5 

6888 ΡΙαὶ βροηΐθ Ἰιηποῖ; 
σοπδιἀογαπάϊι απΐοα ἰοοΐο-- 

᾿ΧῚ ῬΓΌΡΟΙΟ, ἃῃ νῖοθ ᾧυλατ- 
σχὼν Ῥάγν α]8 πλιϊδίιοηθ τεϑίῖ- 

ν᾿ 

ταί) Φυλάώττειν ΠΔΟΪ1 5. 601-- 
ψοηϊαίς Οδίοχτια) οἱθαι οἵ 
ΟΡατὰ Ὁ. “ροιγδίο γ]δηθ. 
ῬΕΥΕ ἢΐ Οδογορίαθ οδρ.: 
χχναῖ, π8}) απ ἴῃ ΟρΙ- 
δι ποάομιο. Φον185. ἀποαθ Σὼ- 
τῆρος 510] ΔΟΡ ἢ ἸΠνΘΠΪ586 
8101 νιϑὰ8 εδἴ, ζγζοολζηο 
Ἰδοιαμ άπ 886. Ῥγδεθτι: εχ 
«ἀρδέοράαπο αὐϊάορη. μ1}}}} 
811Π}116 οοηἤοῖα5: ΡΠ νογὸ 
51 51 ΔΆΓΟΠΠ ΨἱΔοπΠ15. οἵ 
αἰαῖ, «ποά εχ Φ᾿δλίοοίναί 
10. 11. ὁ. 27. δάία!, ῥγοοι "ὦ 
ΔΙ ΘμΙ8 ἃρπα Ἐποάϊοβ. ἴπ 
αὐοο {τ ἀδαϊοαίμ ; αποά 
οἵ 1086. 77επγδέμ5 Ροϑβίθα γε- 
οἷο ἰγδαιε τὼ Ἡ]ιοα, 1. ο, 
11. 

Ῥνοιππιαυ δα ορ]ϑίποδο-- 
ΠλΔ111, ΘΟ]]οοδίμπηαθπιθ ἰδὲ 
ΔΕΥ {πη} ΑἸΠΤΟΠ]Θβ1π1ηλ 6586" 
γοοσομαα Ὁ ΝΒ εὐρο ρο- 
ἀϊπ85, 4πᾶπὶ υὐ δῖπα ὅ50Πο- 
114, 4πᾶ8 χη816 {πουἱ α18-- 
Ἰθοία, {1 πιπὰπὶ σομοπίπν: 
ἀρ τοῦ τὴς ᾿Αϑηνῶε' ναοῦ " 

ς δὲ τὴν ακρόπρλιν ἀνέζε ξρ0» 
οἰ 1Ππ|4 το, τοῦτο δὲ εἶπεν 
εἴθ. 1π]ογροβιίππι ἀ]1θπὸ 1ο- 
Ο0 81πὲ|π| 11 δείοιη τοάποδ- 
ἴμν; «486 ἰδηὶ ΟΟΠΟΙΠΠΘΟ, 
(881 ΘΟ βοΟΣ 5 ο) 8601] πη611-- 
Ῥνᾶ. πη νἱἀομῖπι ΟΟΙ76, 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. ἐόυ 
᾿ ἡ: 5 ἡ ᾿ ΄ ᾧ Ὁ ) 

κειτο. μέσον 2ὲ ἔτε τῆς Ἀκρουπόλεως, ἔνϑα ἡν ταμιεῖον, δπισϑεν 
ω “, 2 “ -“ ἣν» ᾿ - ε ἐ 

τοὺ τῆς Αϑηνὰς ναδῦ. τοῦτο δὲ εἶπεν “ὡς μέλλοντος “ροϊένοιι τοῦ 

Πλούτου. 

1195. Αλλ᾽ ἐκδότω τις 

- 

τς 1100 ἜἘκϑότω] Ἔξω δότω 

ἡμῖν. Δεῦρο] ἐνταῦϑα. Ἥμ.- 
μένας} πὺρ ἐχούσας. σ. 1.8. 

ἁπτομένας. 1). Ἵν᾽ ἔχων] ὅ ο- 
περ πρατῶν. Προηγ ἢ σὺ τῷ 
ϑεῷ) προοδυποιῇε τῷ Πλούτῳ. 

Πάνυ μὲν οὖν] Λιᾶν χρὴ τοῦτ 
ποιῆσαε. Δρᾷν] ποιεῖν. Χρὴ] 

πρέπει. Ο. 1,00. Ῥαΐϊο νϊο- 
δῖ.8 ἴῃ Ὁ. )Ὸ. Ἔχων) κα κροι- 

Προηγῆ ] προοδοποιεῖ ὦ τῶν. 

ἱερεῦ. Θρα ἘΠ. ψοῦβι Ργδ6- 
Τενΐ χρῆν] χρὴ" ποαὰο γτ6- 

ΒΡ ΘΠα Ραΐο: οομπίγα Γ΄ 
Θογ7. ἘΝῚ χρῆν ογδΐ 11 ρυδο- 
ἡ  ἔδΥωι Βάα. ποβίϑυ 1}- 
16 Οοάοχ ἀοαϊτ χρή" πἰτα- 
4π6 ὉΟΠΓΠ6] 5 ΘρΡῚ115 1π πη 6 τη- 
ῬΥΔΗΙΒ πον]. ΊΔ6 Ἴ7λοηι. 
Πα. τὰ Ν. διιρέα. ἴῃ Χρὴ, 

οἵ Χρῆν, ἘὈῚ Ἰοοῖι8 δα αποῖιιβ 
αϑὲ ϑγποδϑὲὶ ρ. ΝῚ. Οὐυδη- 
ο 1ῃᾳ βοοπᾶῃλ Δ] 414 ρΡνο- 
Τουυῖ, διρίαπο Ρουυὶσὶ ρο- 
Βα] αραπὶ, ἴθυπιο ΠΤ σι πη πη 
δδί, δότω τὶς, ἐκδότω τίς" ἰὴ 
ἤδη. ν. ὃ95. Ἴ3ϑε νῦν λιβανω- 
τὸν δεῦρό τίς καὶ πὺρ δότω" 
ἴῃ Οοοῦϊο ἀραα ϑιωξω. τι Ὡ- 
δὲ. - - - ἐκδότω δὲ τις Καὶ φη- 

Φολογεῖον ὧδε καὶ δίφρω δύο. 
δῖ. δηϊμλ 111 νοῦῦθα ἀποία 
πιθίνὶ το πποη4ὰ Ἰπάϊοο. [ἃ 
ἴρϑιιπι, ααοα τηΐογρτοίαίτο- 
πἷβ νοοῖ Ὁ. 1.8. δἀροϑεῖῖ, 
πδιρᾶίπι “Ζ“π| ρ]απὲι Οδ- 
Ὀγμοᾶο: τοῦτα ἔξω τὶς δύτω 

υῦρρ.] 
- 

, ἐ ε 
Ὅτι ὃ Λυκόφρων, ὡς ὁ Ἔ- 

᾿ . 

᾿Ἵκκαντο; τα λέως «τοι {πιᾶ6 γ6- 
ῬΘΥῚΘ5. 1. λό. 110. Χ ῥ. 
4δη. Β. ϑοά ποὴ ρᾶιῖο ἀ1{- 
ΠΟΙΌΣ οϑὲ δἰ γηεοέοσε Ἰοοιι5, 
41 ἰδιμθὴ μπο δριορῖο [ἃ- 
εἷς, Ρ. δόι. ν, 56. Κορ υϑά- 
χὰ: ἥ πρὸ τῶν ϑυρῶν 1 

δαφνη" ὅτι οἵ κλάδοι, οὃς κό- 

βόυς καλοῦσι, ϑαάλλουσιν, ὡς 
καὶ Χρύσιππος" ᾿Αλλὲ δᾷδας 

ἡ μιμένας μοι δότω τις ΝᾺ 
κόρους πλεπτοὺς οἰκροιπνεῖς 

μευῤῥίνης" -------- οἵ γὸρ ποιηταὶ 
ἀνάπαλιν τοὺς κλάδους καὶ ὃ- 

ζους καὶ ϑρπηκας λέγουσι. Β8ιὶ 
ῬΓῸ μοὲ Ἰεσον 8. ἐμιοὴ, Βροῃΐο 
8διιἃ ΡγΟΟ δ᾽. νονδιι5 Ἰπίοσου 
ἱγοοάϊοῖ5, οἱ Βοοα  Ρομᾶ 
Ῥᾶγ5: 1ῃ δυῦμᾶ [ἰ||880 ῃγ0- 
πτιπἰϊαῖΐοδ γὸ5 1088 ἸΟΔΕΙΉΤ, 
(15. στ πὰ οὐ11 ΟΠ ΒΡ ρα, 
Οὐ] 5. ἰαπάιιανη ἀπο 5. Π0-- 
ἤθη οἱ ριδοίχι ἡ ποὴ 
οανῖο Ρ᾽α]οϑορὶμ8, “πα ππι- 
ν15 {τε πθπίον ἃ Ὀναπηπαιῖς 

" 
κοε 

αὖ νἱχ 16 σοη ΠΟΥ 11, 4811] 
οὕ πὶ πιοππὶ ΟΠ ΠΪα ΟΟΠ1- 
Ῥοποῦοπι. ΡΊοοΙ οἰταπὶ .2426- 
ηυδέλιι5  ογέμ8, α11 Ἰῃ 8580 
Ππ|ρῦγο, οὐ} 18. τιδιι πὶ πατη }1-- 
ἰᾳ411 ΨὙΠΓῚ {Π| Δ 5511 ..70).. 
Οτγοπουῖὲ ἄοθοο, ποίανογδί, 
ἔνϑα ἦν τὸ τα κεεεῖον. 
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ρατοσϑένης φησὶν, φήϑη πρῶτον 67 τοῦτον ὀᾷδας ἡτηκέναι. πε- 
΄ 2 

ποιΐκε δὲ καὶ ἐν ᾿ακλησιαζούσαις αὐτο" ἀλλὰ γὰρ Στράττις πρὸ 

οὐ μι(οτέρων τούτων τοὺς ΓΓόταμιοὺς διδάσκων εἰς Φιλύλλιον ἀναφέ- 

φδει τὸ πράγμα" 

! 

Ὅ15 δα ιθοαίαν: αἱ (σοπηΐοιπι, 
4ῸΙ ΡΓΟΥΒῺ5. ΓΟΘΤΠ}Ὶ νἹθείαν, 

ΒΟ ΠΟΒΏΠ6 415 πιο 
Ῥίσο 140] 86. ἐππαΐαιη μ1οὸ 18- 
ἴουθ μουβιιϑϑιιῖ ἤαῦ60, δ8ἱ- 
46 δάδεο πὸπ πθι10., 4π1π 
ΟΡ δῖρρυιβ 1116 511 δίχα - 
α15, ομ)πδ οἱ Ζοζίμα οἱ..4- 
λοπάδα οἱ ϑιρίώας τπθμϊϊο-' 
Π 65} ἰδοοσιιηΐ, πἰ σοΟρηθδο68 
6Χ εὸ 1πάϊτθ, ἀπο (Ὡβατε-- 
δθηια οοπίοχοϊς δὰ “πέλεν. 

0γ Τοῦτον] οείο Ο'οζογιέτες, 
4ππιι 1π πἰγασιθ ὉΤΊΟΥΟ ἰ6- 
ΘΟΡΟΙΩΣ τοῦτο. ἤΖιυγοορίγοι, 
πἰ' ΡΥ άΒ 116 νΠήἤείαν, οὰ ἐθ 
76, ΟΠ]85 οατι8α ἰθδί15. ἃ) 
Ἐγαϊοβίμιθηθ οἱ αϊαν, βουῦιρβ86- 
ταῦ ἴπ ΗδΥ15 περὶ πωρμῳδίας, 
4πουιιπι 1 οὐμδόμαθο [ϊϊΐ 
ΠΙΘΏΠΟ: τάσην ογωΐ δὲ ροοῖᾶ 
γη]1|5ᾳπ ἰρασορα 8 ποθ] - 
ἰαΐιι5., οἱ Οτδιηπιδίϊοιιβ, τῇ 
ἘΦΩΝ οϑίομπαι!; πεὸ ΤΑῸ 
σα Εγαΐοβίμοηδ ρδθ]ο 1π- 
ΤΟΥ πος 1η σοῆογο ΠΠΠΘῚ 
50161, ψε]αΐ ἃ ἠοϑίνοὸ ϑολοί. 
αὐ Ψεβρ. ν. 702. δ Ῥδο. ν. 
7γο!:. Βο[αἰαίπ. δαΐοθιη 6]1|8 

᾿βοπίθηξια ὁ ἔλοιθιι5 1 506- 
Ππᾶηι ἃ “41.ἐοίορλίηθ ὈΥΠΊΟ 
Ῥοβίμ]αις. ἀὐσπιπθηΐο Πα μ1- 
αἰδδίηο, ἡιοά 4 δίγαϊμι 
5.1 Ὁ 1ππὶ δῖ, 611 ΓΘ} 1116} 
«ὦ ΡΒ] γ "Πα διοίΐογοπι γ6- 
Τα]: τάαπα ἴῃ δὰ {ἀΡι]ἃ, 

4π8πι ἀοοπουῖξ πρὸ ἀμφοτέ. 
ρων τούτων, ὈΪτίιη νΙἀ 6] Ἰοοεῖ 
ἰαποοθ, οἱ ΒροΙ ἐϑιαζαβαβ πο-- 
βίνι (Ομ, οὐ]ι5 ἴῃ ἀν ἃ-- 
ΤΩ ΔΓ να. ψ. 5970. 1142. 
Ὡϑῖ Οανθ, 16. ΟΠ} υὔχ7), 6γ"-- 

γπατιο δὰ Τροίδ, ἸΧ, γὃ. ἡ. 
24. ὠμεφοτέρους ἵ,γ ΟΡ ΟΠ Θὰ 
οἱ Αὐ]βδίορπαπθιη. 1η 16] 115 85. 
Στράττις ΒΟΥΡ81 σοι παίο σ, 
αἰ αἰοϊθπι δ δ ν. 3850. 
ΤΟΥ μὰ ΠΙΘΙΙΟΓΟ, αἰι8ηὶ 11 (δ᾽22-- 
εἰ αιοᾳφαθ οοπἤνμιαΐ (, 1,8. 
δε [ἅΡ8}6 Ποταμοὲ ἀΠΠΠ1ρεη-- 
(ἴδ οἴπεὶ! 26. Οαδαιομὲ 
δὰ “4ελεη. 1]. οὅ. ὕὸ. ἤει». 
1η Αἰὶ. ΒιΡ] οί. εὐ ἡ, 4. 
Μαύγίο. ἴθ Νοίι(. Οὐιηΐϊο. 
4πάπι ἰᾶπ16} οἱ ϑιμζωίαϑ. οουη-- 
τιϑηογαΐ 1π Λένον λένῳ συνώα 

πτεις,γ ὉΔῚ ΡΓῸ ἀπατώντων Ρρο- 
118, αὶ ΟΧΊδιηιπο, ΟΕ ως 
παιτούντων, ΕἿΣ ᾿Στράττης. (λα δηη-- 
ν5 δαίεηι ἴῃ {πο (οι ποο- 
ἀϊδο Ποταμοῖς σομβεηϊαὶ 291ο-- 
ἐΐιι5., δου οχ ἀποίογμμχ [1- 
αἀἴοθ, 4θ πὶ Πηᾶση0 1 ΘΓ ΔΤΠ 
βοπὸ ραβίτοανιῖ .0. .410εγὲ, 

οοποίαϊ, ΙΗ] ΟΠ] 118. ἱπάποὶ 
ΟῚ ῬΟΒΒ11Π}; ΒΘΠ]ΠΙ11}}. 

ογεάδμ: ΨΘΓΙΙ5. 65] ψοϊαϑί5- 

4π, ὨΪ ἴδιον, Ποτάμεοε, ἃὉ 
Αἰσαα ἄδηιο ροί τι5., 51π11- 
Ποῦ δἴψας “4γιδέορλαγς ᾽Α- 

χωρνεῖς, Ἐπροϊίαῖϊ5, ΤΙροσπαλ- 
τιθέγ ΔΙΙΟΡΩ 8411686. Νέῆπο 
γαῖ ἀεί, οὖν ἃ Οὐμι- 
Οβ ἴῃ βοθπᾶ ψδχδγθπίαγ: πος 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 

ε ’ 

Ὑμεῖς τε πάντες 

“ Ἂ 
Οσοι πὲρ ἐσὲ μὴ 

Μηδ’ ἄλλο μεηϑὲν 

ΜΙ, 27. Ια τοροόποη- 
ἄπμη, ὡς Στράττις Χρυσίππῳ, 
οἱ ἴῃ Ἰρ5185. ο)115 ψουθ 5 
κραιφνεῖς. (Διιὰθ βϑαππηΐαγ, 
Ὑἰχ οὐδ, οὐ 1η16]11σὰ5, 81 
ἔιιογὶ που απ τοὺς υἱοὺς, 
ν 6] Ροϊϊιιθ τοὺς νέους" Ποὺ 
πἰπηϊγατα νο]αϊῖ,, πόροῦς, 41] 
ῬΓΟρΡΥΙΘ διαὶ δοΐβδεϊβ Ἰπίοστἂθ 
μινοῆοθ, πᾶπο ΟἿοῚ ὙΑΠΊΟΒ 
πονοῖϊοβ: Ροοία8 δυΐθπι νἱοθ 
νουβὰ Πάν θπ65 Δάρε!αγο κλά- 
δους, ὕζους, δρπηκας, ἡπᾶ6 νο- 
005 ΡΥδοοῖραᾶ νἱρίπιΐθ ΓΔ Π108 
8: 5} Ποοηΐ. 

ἀ- 

δηΐπὶ ποπιῖπα πιαῖο δπάϊο- 

θαπὶ, ᾳιοά [460116 [Ὁ]505 οἱ-- 
ψῸ5 11 ἰδθι}α5 τοίουγεπί: ἐ- 

πωρμρῳδοῦντο δὲ, Ἰπατ Ζ7α»Ρο-- 
ογαΐίομ, ὡς ῥαδιὼς δεχόμιενοι 
τοὺς παρεγγράπτους" 5ατασα- 
τὰν ἰἐγπηιοίορ. Ρ. 288. ν. 16. 
Ρ. γὅ8. ν. 45. ρΡΙυγεβ 516π1}} 
ἀδηοθ ΤΟΟΘΉ56η8, ΦΕΟΥΊΠΝ 
1π8 σ 15. αἰϊάπα που π18-- 
οαΪὰ 5068} ΘΧΟΥσΙοΥ : [πὰ 

Ῥοΐδη}}15. αατάραι δηϊτηδεῖν οι -- 
ἰὰς5 τηδίουιοπι 1118πὲ ἸΟΘΟΤτ 

Οουμσου αι 54Πη6 ποι! οἴ}. 

ΝΟσαο αι ΠΟΥ ΡΤ Ομ8. οατι- 

β8πχλ Π1}1 αοβογοιιάδη. ρμιι- 
ἴθι, οἰβϑὶ ψν8ὶ δ]14115 ῬγῸ 
νυ]σαίο ἸΠοταμοῖς 5δἴαυθ 86 
Ῥχοβίθαιαν, ὨΙχα5 “αιιδα-: 

λάδι Ἰοὺ 1. γεν: ὅ0: 

47: 

ἔξ,τ᾽ ἐπὲ τὸ Τύϑιοὺ, 

’ ,’ 

λαβοντες λαμπάδας, 

ἐχόμενον Φιλυλλώου. 
ῃ 

ἱ 

4π| 50.101, Ἴωνος δὲ τοῦ Ξού- 
ὅ)ου ταῷος ἐν ἸΠοτωμκοῖς ἐφξε τῆς 
χώρας" παπατιάηι 101 πλιὸ 
ἀπά] ἀπ πὰ Ἰοσο ἐν Ποτάώ- 
μοῦ, ΟὈ] δ 0 6] ἐμτὴ ἐν Φρεατ- 
τοῖ, οἱ [185 51Π}}}1ἃ : ΟἿ ΘΠΙΜ 
4]145 Βϊο ΠΟ ΒΟΓΙρ81856᾽ [19- 
ταρέοις, αποπιδάπηοάτπι 1π 
Θδάομ ἰδίου α ΠΡ. 1]. Ῥ. 
522. ν. 21. καὶ Ἴωνος ἐν τῷ 
δήμῳ μνῆμα Ἰποταμοῶν ἐσ ν" 
ἀρυΐ Πιγηνοζοσεγν οΕοΥθ., π6 
45. ἱπάθ 5101 ρυϑαβί 1 ππ 
δρογοῖ, ἴῃ Σφήττιοε 166561-- 
ἅἄπι οδϑί ρῖο Σιηττοὶ νοῖ 
Σφηττὸς, νεῖ λέγεται δὲ καὲ 
Σφηττοῖ. Ναμο 51 418. (δι27:- 

ἄαπν ᾿πϑροχουῖε τὰ Οὐ λίνον 
λίνῳ συνάπτεις. διιοΐογν δπὶ 1Π-- 
ψοπῖοὶ αὐἀΐουυὶ ϑιγαί!  ἀθηὶ: 
οὕτω Στράττες ἐν ἸΠολετείζ.: 

Ἐδάσθμμ, τι 5106 1118, {π|8 Π-- 
4.8π| δι] α]τπὶ αἰ1ἴον,), 6Χ-- 
Ρ]Ιοαῖα {πονδὶ, Ῥδνοθμηῖα; 
Ἠ8ΠῚ αἀ]οοῖα πορδαῖθ ραᾶγ- 
οὐ γὸ5 1ρ88 πὸ Μηδία: 
146, {1 Δα] θυουιῖ, Οο- 
τηΐϊοιῖι5. ΡΥ ποιίαν : 4 ΠῚ 811-- 
ἴδηι ΑΠ101 πι}}14 {ποῦ δάϊιτιο 
γοροτία ϑιγαι 418. Πολετειδ 9 
ἀπ οὐ. ΘΌΒΡΙΟΟΥΊ5. Π18]70-- 
τεάιιθ. ΡυοΡΑΒΙ 8115. ΒΡΘΟΙΘ, 
{πᾶπ| ΡΟ ΟΥΥΟΥΘΩΙ ἴα ΒΟΓΙΡῚ 
ῬΓο Ποταμέοις" ΤΠῚ σονἴο 
Ἰαυΐο πηαρὶβ Ποὺ ψοστιπ ντά6- 
ἰὼν, απἴὰ π6 Πτορδο αιϊάοηι 
οοΥταρίδθ σν 018 πη αἰΐαπι 8}}-- 
Θηΐ: 51 4115 Ἰπίογεα οομΐοη- 
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ν᾽ ἔχων προηγῇ τῷ ϑεῷ σύ. 

Δρᾶν ταῦτα χρή. 

τιοθ6 “ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ἵερ. Πάνυ μὲν οὖν 

Καρ. Τὸν Πλοῦτον ἔξω. τὶς 
κάλει. 

ἵν᾿ ἔχων προηγῇ τῷ ϑεῷ.} Τῆς ᾿Αϑηνᾶς εἰς τὴν Α- 

πρόπολιν ἀνέφερον τοὶ χρήματα. κανταῦϑα ἐφυλάττοντο, καϑὼὰ 

παὶ ὃ Θουκυλήλης φησὶν ἐν τῇ δευτέρῳ οὕτως" Ὕπαρχόντων δὲ 

ἐν τῇ ἀκροπόλει ἀπὸ τὲ οἰργυρίου ἐπισήμου ἑξακισχιλίων ταλαν- 

ἄκι, ποι ἀρεπν δα ἀπ] οῖη 
ξαθυ!αθ {ππϊ αν Ρο 588. διαί α] 
Ποτακέους ἢ Πολετείαν, αὐ 1π 
ῬἸ ΓΙ μ18. δῖ νομιὶ, 15. Ποὺ 

5101 ΤΟΒροηδ ἴογαῖ, 6χ- 
Ῥοοίαμάμι νου], ἄππ ἢν- 
πλϊῃ8. δἰ! πο πη Δαιπμθηϊα μι 
παάαθ ἀπηίαχαὶ ὁοπῃ]θοίαγας 
βΒιρροπαίαγ. εἰ γ} πὶ ρτῸ 
ῬΆΥΠ1οΟ ἰαμη 8π6 06 τοϑίτα- 
ἴμ σαγδπ Ππορΐητ εὐ 1 σ 
ἸΒϑι ποτα 16 Οἰ 1 5 1550. 1]-- 
Τὰ} δὲ: τοίσιὶ 1. ἰγδιδιία 
“μη εγπιαπηῖες δὰ Ζροζίμοεπι 
4ὰο βιργὰ ἱπάϊοανι Ἰοοο; 
ΨψΕΡπ. 1ἰ4,. ττὖὐ 181] 1Ρ086 
ἰδηϊοὶ, 8] ]1οΥ πὰ ορογᾶ 6χ- 
Ῥοβϑοαῖ, Ἐρο 81{}}} [ιδϑϑιίαν!, 
«αἰ ρτὸ Φύλλεν τοάάουθηι 
Φιλύλλιεον, οἱ Φιλυλλών τ1ὶῃ 
ϑιραίιθ ργὸ Φυλλώυ, απὸ 
Ῥαοῖο νουδαη. 812) ΘΧΙΓΘ 
γτοϊαπαϊ! βίαι ἀἀραγοί. Ἔ- 
Ἰερδηίον σψεῦὸ ἐχόμενον ᾧ:- 
λυλλέου, πες φωΐοηαην αἰζιαί, 
φεοώ αὐ Τλώγέμεην μον ε-- 

γιοέ; φιίοιί ἐπροπίογς ΤΟ εἐγέ- 
ἤΐδο οεηδείμ»: οὐδ σΘΠΘΙῚ8 
ογαηΐ ἰαπιραάοβ δοϊ ϊοοῖ, νο] 
ἴλοθαβ ἴῃ βοθηδπ, μεν ἰδινῖι 
5:1. «“4165ελί. 1)14]. 1. ᾧ. 4. 
θ, ὅσα διδασκώλων εἰγαϑῶν εἰ" 

χετο, φιαφοιορᾳιθ ἀεί δέιτε-- 
εἰεσν ρεγείποόαπέ ργασϑδίατι--: 
ἐΐπεην πιαρεδίγογιην: ϑδαΐ, 
φφιιαθοιεγυςτιθ ᾿ «ἰοοίογίδιι 
ορίϊηνϊα ἐγααξ δὲ ργογιοϊδοὲ 
}οέογαπέ. Ζόαη. “Ὃς 11. ν. 
221. Α. ὅσα ἣν ἐπίπλων ἐχό- 
μένα, πάντα ἐξανηλωπκεν" {ιεῖο-- 
φιρίαί ἐπ διερεοέίοοί ἐδ ΘΟ, 81: 
μνεπίοδαξ: 101 πη8]16 εἱ νουί1- 
ἰὼν οἱ 580]]1ο]]ἀἴχ. «Ζ)Ἴοηγ8. ὁ 
Μαϊίο. Α. Β.. ΤΧ, 850. υς 
6. τὼ δὲ ἐκτὸς τείχους τροφῆς 

ἐχόμενα πᾶντω κατανάλωτο. 
Αριπὰ ιϑωζα. 1ῃ Διαλαβόντες" 
ὅσα χρυσοῦ καὶ ἀργυρίου εἶχε- 
τὸ, φιιοφιμζαί »γαθ πιαμεϑιτεδ 
εγαέ ατγὲ δὲ αγϑοΣ Ἴαοίξ. 

ΡῬγιϊιαια. ἀπίομ δέγδι 415 
αἰλισται 1π|6 1} σοπάαπὶ δἷν Α-- 
ΡΟ 15. ΤΙ͂ἀπππὰ πὶ ἀρθ6., απ 
αἰϊογαιη. δποᾶθ, ἀθα 40 
Ῥλδοοίογιδ ἀρτ ϑολοί. 80-- 
»λοοί. δὰ Οδβάϊρ. ἴῃ Ὁ]. ν. 
104. ἀοἤηϊγε ΠΟΠ ὈΟΒΒΙΠΙ: 
1] ἰϑηιθη ν γὸ ψιοί!ῦ 51- 
μ2111π|8. Μοιμμΐ 6}85 Πὺυ- 
δέου .Τλιμογά. 11, ΄5. εἰ ΥῚ, 

δ4. ὉΡὶ ντάο Ργδθϑίαη 1551} 
Ζλμβογιεπι, ρμαᾶναπο Ἰοαᾳθοη- 
Αἱ [οσιλι]α “θάει5 Ὁ. 35. ν. 
τά, ἀναϑήκατα ἀνέϑεσαν τρίπο- 
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ΟΥΙΝΤΙ 50ῸΌΕ ΝΑ. ΤΈΒΤΙΆ. 

Χορός. 
᾽ ν ͵ -Ὁ τυ Α 

Γρ. Ἐγω δὲ τί ποιῶ; Καρ. Τὰς χύτρας. αἷς τὸν Θεὸν 
{ 

4 

των" τὰ γὰρ πλεῖσα τριακοσίων ἀποδέοντα περἰεγένετο, οἶφ᾽ ὧν τε 

τὰ προπύλιοιεα τὴς ᾿Ακροπόλεως ἢ καὶ ἐς καὶ τὼ ἀλλα οἰπκοδὸ μή - 

ματα, καὶ εἰς Ποτέϑαιαν ἐπανηλωϑη. 

118 Τὰς χύτρας, αἷς τὸν ϑεόν.] 

ν} 1198 Ποιῶ 7 ᾿Ποιήσω. 

ΑΖ] δὲ Τὸν ϑεόν) τὸν 
Πλοῦτον. δουσόμεϑα ) τάξο- 
μὲν. κατασκευάσομεεν. Ἐπὲ] ἐ- 

πάνω. Τῆς κεφαλῆς) τῆς σῆς. 

Φέρε] βάςαςε. 
κως. ᾿ἔχουσα ] φοροῦσα. Αὐ- 

«τὴ σὺ. ἸΠοικίλα) διάφορα ἱ- 
μάτια. Ὁ. 1.8. Τὰς χύτρας] 
γὰ τῷῴκαλια. ᾿δρυσύμεϑα] ςἡ- 
δομεν. Φέρε] ἄγε. Σεμνῶς] 
ἐντέμως. ᾿Ἔχουσω) Φοροῦσα. 
ποικίλα) ἱμιώτια. Ο, ὉὉΟ. ι'ὃ- 
τα οὐ δόλο, δὰ |᾽8ο. 
ν. 922. νϑιῦδιι πΠοη ἃρππομΐο, 
ἱδουσόμεϑα " Ρῦγο αἷς Ὸ. 
Ριδοίογοα, ὡς τὸν ϑεύν" ηποά 
Πλῖ πτι8. δἰϊαητὴ ἀρ] οογεῖ, 8] 
βϑαπογοίαν ᾿ἐδρυσαίμεϑα, νο] 
ἑδρυσώμεϑα " νογα τϑοορίδο 
Ἰδοϊομ8. οαδαπι ἀδι 11 
ψ] σαγ 5. Ἰοαποπι [ὈΡπλα]ὰ 
χύτραις ἕδρύειν, αἜΌ 81 πρὶ 

εν Ἐ αἰοοέδ οὈϑογναῖῖο δά 
Ἐπδοῦ. ΕἸ. ἘΞ Χο κ 118 
ἀοηραΐα, αι86 σοησοββονραῖ 
ἴῃ Νοὶ. “͵αμϑϑαο. αὰ Ζ1αγ-- 
}οον. Ῥ. ὅοο. Νιιπσ β0μο- 
Πα δα]ϊοίδιη τη οτὰ Ὁ. 1,8. 
ὀστβιρηαίιπι δὰ Τὰς χύτρας) 
νἱ ἀφιεροῦν (1. ἀφιεροῦντες) τε ἐν 

ὧν. 

Ξῇ - 3. Χὴ 

Σεμνῶς}) εὐτώ- 

“" ΕῚ γ" 
ἤν, ἐν ταῖς 

" Ν 
Εϑος γὰρ 

᾿ 

ναοῖς, ἢ καϑιδρύοντες αὐτοὺς ἕ- 
3ος εἶχον προσάγειν χύτρας εἰ- 
ϑάρας καὶ σεμιδάλεως μιεςοὶς, 
7 πελάνων ὁσπρίων ἀλη- 

λεσμιένων"᾿ προωδοποίουν δὲ Φέ- 
ρουσαι ταῦτα ἐπὶ κεφαλῆς γυ- 
ναῖκες σεμναί τινες, γΟ αὖ- 
τοὺς Α΄ 1μϊ| 10 ΓΘΡΟΠΙ 118}1Πὲ 
βωμούς" τία Ἰπροὶ ϑδολοίίαϑέο8 
ποδίευ,, δἱ δὰ [λο. ν. 922. 

ν᾿ 
{.,..2] 

δας ἐν Πυϑίώῶν, αιυοᾶ ϑμέάας 
1 Ππ|ϑιγαδιὶ 1η Πύϑεον. 1,α0ὶ- 
πὰ νοῖοὸ το. “7ειιγδῖ5 Α- 
1πθη. Αἰτ. 11. το. 4ππ 81- 
τ68Π| 10 Ποῦ ἰθίηρὶο Οογρίδο 
Τιεοηΐπο βἰαίιϑη. 6888 οο]- 

Ἰοοαίαῃῃ ραίαϊ: δ]1πα δηΐη 
ἴπ 1ρ80 Τλιίοοίγαξξ Ἰοοο ἀθ 
νη. δοόρῃ. 1, 9. 8. 2. α τῶν 
Ἕλληνων πανηγύρεις οβίδπαιιηΐ, 

εἱ τῷ λύγῳ τῷ Πυϑικῷ 5ἰαΐϊην 
δαἸιιποῖι5 ᾿Ολυμπεκός. 

68 Θουκυδιδης} 11, 13, παι- 
46 τεπιθάϊαπι οοΥτπρίο 860λο-- 
ἐϊαβέαθ Ἰοοο Ροϊεπάμπι οδβὲ: 
ὨδΠῚ ΡΧῸ ἀπό τε 1 Τλωογαϊάε 
Ῥγοϑβίαδί ἔτι τότε, ῬΊῸΟ περιεγέ- 

γετο μυύρεο ἐγένετο" 4ι8ο τι- 

γα τὰ 5 1ρ58 Π|ἀσ]ϊαϊ. 1)6- 



ΛΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ἰδρυσόμεσϑα, λαβοῦσ᾽ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς Φέρε 

ἐδούσεσι τῶν ὠνελ μα ἡσπρίων ἑψη μέ γ Ἵ ἐδῷ ἐ τῶν ἀγπλιώτων, οσπρίων ἑψημένων, χύτρας περιπομπεύ- 
3 ΒΟ τὰ "Ὡ δὲ ᾿ τὰ ᾿ ᾿ ἔ Ἃ ΔΛ 

ἐστι ὑπὸ γυναίκων ὈΩ ποικέλως ἡ μο(βιεσκιένων" καὶ τούτων ἀπήρ- 
, Δι ἣν Ε 

χοντο χαριτήρια τοῖς Θεοῖς ἀπονέμοντες. 

1109. Ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. 

ὠφιδούειν, ἢ 70 ἄγαλμα ϑεῶν, 

ἀπάθβ βεαιιίαῦ ἀρπᾶ ΟἸΠΠ1 : 
5.9 τ΄'ἴ΄ υ , 5» ᾿ 
«ὦ ὧν ες τε τῷ π. τῆς (. καὶ 

τἄλλα οἷκ. καὶ ἐς Π΄. ἀπανη- 

λωϑη" ἴῃ Ὧ15 [γὺ ἀπ 1168, 

τισι οὐτΐα 511, 8} δολοίϊα-- 
δία ποϑίσγι Ἰθοίο Ργδοίοσθη- 

ἄα: ιὰ αὐρρο ΟΥΑΙ] ἢΠ]8 

σΟΠΙροβ το γρᾶιΐο ΠΌΤΙΟΥ, 
ἀφ᾿ ὧν τε τὰ προπύλαια (8ο1- 

Ἰϊοοῖ ἐγένετο) καὶ ἐς καὶ τἄλ- 

Δο οἰκοδομήματα ἐποανηλωϑη, 

νοίπβδεααι. ααἰθάαη. δίαπθ ἃ 

ποῦ ἐηπογεζαϊα. δὰ αὉ- 

ΠΟΡΓΟπ8 σρὶτναί: 
εὐ ργοργίαθα ετιξ ογδοέα,᾿ θέ 
ἦτ. αἰδαδ “φοξ οαξ 01,65, ἐέ6)7,- 
'4σπ6 δπ Ζοιἐιίαρασν εδὲ 65-- 

»επδιεῆν: υυὶ8 Οοϑὲ ἢ 60 

δἰχασίτιγαο σερεῦο αϊιδῶ- 

γιέαδ. Νοο ΒΡΥΘΥΟΡΊΙ ἐπάνη- 

λώϑη, ὨΪΗ1}Ὸ0 τηϊηπ5, ἀπ 

αἰζοσται, αἰ, δαἀροδιίι). 

Ῥχορυ!αθα “νοῦο αἰμπιπὶ 1π- 
οποία, {ποθ Εν ηγθ 0 
ἀὐοποπῖθ, 4 η 6. ἀπ ἀθ1- 
ογαμ, δϊοαπαη ΡΟΥΠοογθη- 
ἀπ, 1115} 1015 1 ΟΡ 5 1851} - 
οὐ, αποὰ 1ηΐοοΥ 5. νοϊαηι1:- 
Ὠἶθτι5 ἀθβου! οοἰ θυσίαι 
τποσυ δ, Ὀ15. ἰαϊοπτ πὰ 1}}]1-- 

εἰς φιρόιιβ. 

3 ι ἘΝ Χ ι 

Ἐπειδὴ, ὑπότε μέλλοιεν βωμοὺς 
« “᾽ Ε ΄ , 

ἕψοντες Ὀσπρίοι ἀπήρχοντο τουτῶν 

Ῥὲ5 οἵ ἀποάδοϊηι, ργοῦῖ γ8-- 
ΤἸΟΠ6 ΠῚ ΘΟΟΙΡΑ  15811η6. ἰγ861- 
ας ἐσ Ποιοάογο ἤζαγροον. 
ἴθ Προπύλωαια ταῦτα" τιπάθ 

7 π| [4 01}1 ποδοίο ΘΟ] ]1σὶ ρο- 
ἰοϑί, απαδπίαιη οχ σγᾶπαὶ 1]- 
10 ρϑοιηϊδο ΡῈ ]1Ο8 6. ἀΘΕΓνῸ 
1π Το ητιὰ ἀθοοβϑοῦῖ. Μ|}- 
ἴὰ ἀθ σϑαπιθι5 Αἰμοηῖθη- 
5: πη}., ἀγρθηίιιο 5815η411 
Τῶσπα ΨΙ, αλᾶθ 11 ΔΕ. Ἀ.1Ὸ 
1 ρὸν ἄϊνουδα ἰξπρογιπι 
1πΐουνα}}]α γϑοομαάπϊία, ροΐθ- 
γῆ Εἰβραϊανι; 864 1ηἰγᾶ 
ΘΆΏΟΘΙ]05, 4πι|ρ0τι5 ποίδ6 πο- 
Βίραθ ΟἰΓΟΙΒΟΥΡῚ ἀεΡοηΐ, 
μδαὰ ἴδοι α οοθγοοπάδ: {τ 
Τοῦ οα ΘΟΠΊΡΟΙΟ, 4π|86...26-- 
δολίποβ ρυορὸ θὰ οΡϑΙΟ-- 
6 ἄς τη816 οὐϊία Ἰορσαίιοπο, 
δ ἥπαοοίαθα, δ0τ νοῦὰ5 
δι, 8ίνε Ποίΐο ποι]πθ 810- 
Ῥοβίϊαδ, ἴπ᾿ ΠΟ σερὲ τῆς 

Λακεδαιμονίους εἰρηνής, 

ἴδ δ1πε εἶ τ8, οἷ 

Ὁ αἰίοσο μιβ86. 1)11- 
νι ἀοαίαν,, δοῦιρ8ο- 
ΟΧ 115 1πὲο ]}σ65. ργο- 
6556,. ἡἥὔσ (ϑολο- 

Ἰοᾳποα- 

ἔχ ὃς 

ΨΕΙΒ15 

αἰΐον 

παῖ 5 

γεηῖ: 

ῬΥΠΙΙΙ 
ἐδαδέεδ. βυαγρανῖ", 



ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ: 
Ι 

ων » ) Ὁ » κ . 

Σεμνῶς᾽ ἔχουσο δ᾽ ἦλθες αὐτὴ ποικίλῳ. 1500 

τὰ Ε , 3 ΄ 5» »- ᾿ Ἂ 
τοῖς αἀφιδρυκκένοις . εὐχαρισή ρεο «πονέμοοντες τῆς πρωτῆς δικέτης 
«“ ᾿ »- ““ 

ο3εν καὶ ἐν ταῖς Δαναΐσι» 

Μαρτύροριαι δὲ Ζηνὸς ἝἙρκέον χύτρας, 
Παρ᾽ αἷς ὃ βωμὸς οὗτος ἰδούϑη ποτέ. 

3 Α κ , Ἅ 

1200. Αὐτὴ ποικίλα.) Λείπει το ἑματίῶ, Ὧν 

ΑἸ τηοάτπι ἀναφέρειν εἰς τὴν 
ἀκρόπολιν, ἀἴιιμ: ΡΘΟΏΒ]Ά6, 
ἀπαθι5 1Π. ῬΤΔΕΒΘΗΪ ὙΕ8Ρ. 
πο Ἰηάἤισογοῖ. 1 ΔΟΙΔΤ1Ο 
γτοροημθραηίαν: 864. δ 2}Π}, 
41 πλοία, ομ]5. ϑγαηὶ ἀὰ- 
χαπαΐ, δὰ ἰθιρι5. ΠΟ 50- 
1αΐα,. τὰῦ ΟΥΑΙ ΟΡ ΟΥ̓ Ὸ5. 1 
ἐαθι 5 ΡῈ ]16 85. γϑίογοθαη- 
ἴπι, οὶ 50 θδηΐ εἰς ἀπκρό- 
πολιν ἀὠνενεχϑῆναι, αἱ ραϊοὶ 
6χ Ζ2ωμηοσίά. τὰ ΓἊθοοτ.. Ρ. 
852. Α: 

09 Ποικέλως] ΟοΥγῖροπάπηι 
εϑὲ ποικέλοις, (πο δῃ 1} } τι} 
νι 605, 4π| δολοίαϑέαο 
ΥΡῚ5 51 ϑ8ιηΐ, [ΓΈ 1}. 

ΒΟΒο πη αἴθ πιὸχ δὰ Ἐ- 
πὲ τῆς κεφαλὴης δα]εοίτιπι το 
ΤΟΨΥΟΘΔΡῚ ΒΔ] 1: ποσοῦ οΟῊ- 
ἀγα 5115 ἴῃ ἰοῦ βποοο- 
ἄεγο. ᾿ 

; ᾿ 

γο ᾿Δγαλμα) Ῥοΐπιθ μα- 
Ῥιου τη ἀγάλματα, τεῦ ῥβω- 

μοὺς" αποιῃαθηπιοάτπι ϑδολοί. 
δὰ ᾶο. ν. 022. τὖι ᾿ιδεο 
ἴρ88 11346π| ἴὉσο ψεὺθὶ5 16- 
σιπίατγ: μέλλοιεν βω- 
μοὺς καϑιδρύειν, ἡ ἀγάλματα 

ϑεοῦ" 519. εἰ ϑιεζα, 1ῃ Χύτραες 

ἑθρυτέον" τπο]]ὰ8 ἴάπηθ. ἐς 

«ς ΄ 

ποτε 

Π 

ἢ, ποικίλα 

Ἰορὰ8 ϑεὼῶν" τὸὖῦ Ορεγαβ 5101 
πλτι85. τίογαιθ ιϑελοζία 5έε8 
ἰχαάαη. Ρήὸ εὐχαρισήριο; 
ΒΟΥΤΡ τ πὶ 101] χαρεφήρια, 4086 

τὸ εἰΐαα μᾶλ!υ δηΐο νἹ46- 
Ῥᾶπλι8, εὐ ἰἱ ν. 1τοδὅ. 1(- 
416 οσουχυοχο ἰροατιθη 1π|5 
ΠΟΘΩΥῚ πο ροϊοβὶ: χαρίσήρεον 

ἐδούσασϑαε δὰ Νὰ. ν. 
92. χωριτήριω τῇ πόρνῃ ἀποδι- 

δόντας “14ἐλεα. ΊΠ, ρ.. 572. 
1᾽. σωτηρίας χαριτήφιον ἀποϑδοῦ- 

νά, ἈΝ. ρ: ὕγῶ. Δ. χαριοη- 
ρίας τῷ Δι ϑύειν Ζε; τού. ΗΝ 
ΡΘΕ ταῦτο σύρετποιντῶ ,Χαρι- 

φἥριος τῷ ᾿Αχιλλεῖ ὠνάκειταε 

ΖΦ γάπ, ΘΛ Τὰ ΡΥ ΡΟΣ ΕΥΣ 
10. ἀε ψεηαῖ. ὁ. 25. χοιριΞή- 
ριον τῆς Ἱπώρου ταφῆς 165) οἤ, 
ἴῃ. Πληξαντο" 1πᾶ0 Προχάρε- 
φήρια Ὁ 118, 411 νοίόνιπι, 
[ε5ῖα οοἰοσογαῆί, πορί σοία 
ϑιρα 5 Θοπιμθπιοχαν!: ΠΕροσ- 
χαιρητήρια,, ἴθ 4Ε10 68 6ΧΡ]1- 

᾿ 
νοῦν 

Ομ ῖ8. ΜΔ] ἴαρ8η8 οϑὲ 

Ζο. “716π|5. ἴὰ Οἴδθο. ον. 

Ῥεγρογαα ἂρ ἤἤαγροογα- 

ἐϊοτιοῦν Ἰοσὶ, σεὶ ογο 11- 
ἴδυα ΠΏ πο τ ρον Νο- 

4πὸ δἰϊθυπῆ ἰϑιπθη, (851 
ΘΧΟΙΔΡΪΟ σατογεῖ, ἰθηΊΟΥ6 
νι οαν ὙΡΉΕΡΕΝΕ ἔς 
γπιοί. Ῥ. 706. ν. 44. ὑπὲρ ὕ- 



ἑαγεην ρογέαπίαγεπν ΟΠ 5 

Ζηροτῖδ: αὐ 8 αἷδ γϑύιι5, 
“ιαγιπν 69 Ὸ οατιδῶ ΓΟ αὐ-. 

διιπν, αὶ εέ Πάντα] ἁ ἃ 
δούλιει. 100. Πεπράξεται} 
σραχϑήσεται. 1,8. γενήσεται. 
1). Ἥξει} ἐλεύσεται. 1,8. 

ἔλϑει. 0) ᾽ Ὁ. ᾳποά γεοοπίϊο- 
γ15. δϑδί Ογδροῖδο. Μοχ ἴπμ 
«αἰΐονο 1.8. ὡς εἰς ἑσπέραν, 11 
αἴτεγο 1))0. ὅσσ᾽ εἰς ἑσπέραν " 
ἸΟΥ τ 6 Ῥβ. οὶ 1Πΐ 6 ν ΨΟΣΒΗ8 
αἀάπιι. μαρεῖ, εἰς σέ" ἡποα 
δΥραιηθηίΐο οϑὶγ 11 ΘΧΘηρ]α- 
γρα5, 486 ἀοβουρβοσιηῖ, 
Ἔχ [1588 να] σαΐα) 50 ΥἹρ1Π- 
γὙ8η), ὡς σ᾽ εἰς ἤδι 5[8{1}Δ 
οἴη αἰΐονο ἀρμΐπο νοῦβα 
ἴθ πἰγοσιιθ ὡς. ἕμο ΘΧΡ]Ιοα- 
ἴῃ ΡῈΥ εἰ, Εἶγε μέντοι] 

ὅμως, Νὴ Δὲ] μα τὸν. 

Ἔγγυξ] ἐγγύην δίδως. 1.,Β. υ- 
πόσχη. })0ὺ. “Ἥ ξειν 1 ἐλ ϑεῖν. 

ΟἼω] δηκίσμ. 1.8. 9). Τὰς 
χύτρας} τὼ τζυκαλία. 1,8}. 
Ἡΐο δὐπΐθι Ομ μην ]ὰπλ 6Χ1- 
5118 δθδῖπι παίΐπατιθ ΤΌΒΡΟΗ- 

ἄεγθ; 4αρρα 41 78π| ἃπίθ 
ἤδοια ΨΟΥΡΙ85 ἀἰβου 8 οὔ- 
οἰ πσχογαῦ: 8118 6 νοβί ΡΟ, 

σξ 

476 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
λ Φ δ᾽ ω 3,, ΔᾺ 7 Α ’ 

Τρ. Ὧν δ᾽ οὕνεκ᾽ ἤλθον; Καρ. Πάντα σοὶ πεπρό- 
; ξεται" 

[νὴ Ἕ «ς , » ε ; 

Ηξέει γοὺὴρ ὁ νεανίσκος ὡς σ᾽ εἰς ἑσπέραν. 
3 ΕΞ ᾿ 2 "» τ , 

Τρ. Αλλ᾽ εἴγε μέντοι» νή Δί᾽. ἐγγυὼ σύ μοι 
Ἷ , 

ν. 1201 Ὧν δ᾽ οὕνεκ] Ὧν 5ἴπιι] αἰάπο θ]οπο 5101 .8- 
τίνων χάριν" τί γενήσεται: (Οὔ. ἰἰδίασξιιι. ραίανϊ, Ο1185 ἴα 
ἀ,}}. Ροβίογπιβ θέα 1) Ὁ, σάρυΐ {0111}, οἱ πρτγϑαϊοπ- 
Ταρίογί : βοιΠσϑὲ δὰ βοηπδαπι ἴθι ΕΠ ΡοΙΏΡρ8η) Ὀγοβε- Ῥ : ὌΝ Ὁ 

ΦΧρΙ πη βροοίΐοπξ: 7 πιῖ- 4υασ: πη ορροτγίαμεα (δ- 
Δὲ φιιίαοπν ρογέϊον αέίεγ οἷ--ὀ Υἱομιὶ οσοᾶϑι9ο παϑοϊίῃν 10- 

οΔ ΠΑ] ; 40 ΠΉ]Π|15. ἀπ 1168, 
4πιπ ᾿ἰὰ1ο βουύνι!ο 5ἰηΐ ἀ44- 
ΒΟΥθεμ4α, αἠτιὰθ βιθαϊία 16: 
δ᾽8. 

' : 

'ν. 1905 Μὴ»ν] Λοιπόν. Αὖ- 

ται] αἱ χύτρες. Ταῖς ἄλλαις. 
χύτραις} 515 .}15. νοοῖθιι8. εϑὲ 
ΒΟΥ ΒΟΓΙρΡί απ ὧν. τὶ. 618]- 
Ἰασθ οᾶϑι8 Ἱπάϊοοὶ, τἴδαποὸ 

- “ » -" 
Ῥθὴι ῬΧΟ τὼν ἀλλων χύυτρων. 

ἫἩ γραῦς} τὸ λέπος. Ἔπες ἀ- 
2 

νωτάτω ] ἐπάνω ὑπάρχει. ἔπι- 
«ς ’ 

σολλῆς ἐπάνω. Ἔνε,σι) νπῶρ- 

χουσιν. Ο. 1.8Β. εὐμι5. ΠΡρτᾶ- 
ΨἾτ5. 4110 ΡΓΟΡ τ 1 1]πορ δῇ 

60 βδρηῖ8 ΤῸΠΊ ΟΟΙ: ΠῚ, 

ΠΔΠ] εἱ πολὺ ΟΠΊ58πι|, οἷ 

ταὶς μεὲν γοό ἄλλαις, εἱ ἀε-τ᾿ 
- χΐαπο. ἔνεεσε᾽ χύτ' κε ΒΟΥ ΡΥ ΠΠ1, 

σομ δ πδίο εὐληνα ΜΟΥ 5.111 

ἨΠΠΊΟγῸΟ. ΙΠΙΘΟΙΟΥ δαρᾶ- 
τοῦ ἢ Οὐ Ὁ ΘΣ  ο νι ΔΕ 

ΡῬυδεΐογί, Αὗται ποιοῦσιν. ταῖς 

γὼρ ἀλλαις μὲν χύτραις" Θὐιπ- 

41ὸ ραν ουϊάγιιπὶ ΟΥ̓ΙΠΟΠΣ 

Ῥγδθ νυ]ραῖο Ργοθαπάπαι ἀτι-- 
00. δ γραῦ!) ἤγουν ὃ ἀφρὸς 

διὸ τὸ λευκόν. Τῆς γραὸς) τῆς 

γυναικός. Ἐπιπολλῆς) ἐπάνω. 



᾿ς Οα581}, 

ΠΛΟΥΤΟΣ. 

Ἂν, 
΄ 

477 
ψ 2 " «ὦ ἰ ἐ Μ᾽ 2) ) ͵ 

Ἡξέειν ἐκεῖνον ὡς ἔμ. οἴσω τὰς χύτρας. 

Καρ. Καὶ μὴν πολὺ τῶν ἄλλων χυτρῶν τανανν 
τία 1205 

Ὁ ᾿ς - Ὡ “᾿ Α ,ὔ 

Αὗται ποιοῦσι" ταῖς μὲν 'ἄλλαις γαρ χύτραις 

Ἔνεισιν] ὑπάρχει. Νοῆ ατᾶ- 
ἀγδᾶὶ ἔνεισιν, [ἰ᾿ἰοοΐ ἴῃ 60 τὸ- 
τἰπομάο οἴη. βουρὶ15 α(, 

ὉΟΠΒρισθηϊ: ραΐο Ἰεσεπάιι 
Ιἀθιπαὰθ Αἰτεδέεγιιν 

αἰποίΐα58586 ἴῃ 80 Πρτὸ 86- 

πϊιηδανοτίο; δαάεί ογᾶ- 
ἰἸοη ἀδοιιβ, 81, απο ργδε- 

Ἰάδαι σευ τερο- 

ἡ γραῦς ἔπεςι. ἔπει- 

Π6 ἀἸοαμλ ἐδ 

»᾿ 

ἐπεισιεν 9 

ἴαϊυγ.. 

σιν αἱ χύτραι" 
᾿ς 5ἴξιιοίανα ΙΟΟῚ ΟΟΠΟΙΠΠΊΟΤΟ: 
Ἡδροάοί. 11. ο. θ2. Τὰ δὲ 
λύχνα ἔσι ἐμβάφια ἔμπλεα «- 
λὸς καὶ ἐπιπολῆς δὲ 

ἔπεςε αὐτὸ τὸ ἐλλύχνιον. 1)6- 
ΒΟΓΙΡΟΥΘ Ἴπναῖ, α4186 1181651- 
τὶ (Ὁ. Τ,. Β. σοπηπη534. διηΐ 
ΞΟΠ 14. ΡΥ απ 834 Ἢ γραῦς 

ἐλαίου" 

ποίαιιιν, ἡ, κοινῶς ἀϑη ΝΟΧ 
θαυθανὰ ἰαθοηΐϊϊ5 ΟΥδοοῖδθ 

7) Οἰανιβ πεν Ρτγαθίοσι: 811-- 

ΟΠ ΞΡΙΟΟΥ, τι ἀνϑὸς ἀϊχονγεμί ἀ- 
3ος, ὙΟΙ] ἀἄϑϑος, ρέτγϊμάς εἱ 
᾿ ἄϑη ΡΥῸ ἀνϑη ῥϑοθρίαπι {π18- 
80; ππᾶρ ἀϑηβολὴ, αποὰ δὼ 
Οαπιρίιδ. 5 ὈγαἸηἸϑίσαὶ, ᾿Ανϑὴ 
να ΑἸΓο18. δϑάθμη, ατι86 
᾿ἄνθησις, αἱ αὔξη, βλάςη, ἀ- 
σκή, θφειλή, σύλη. ϑοϊεῖ 8ι- 
ἴθπι, 4! [π ΞΠΠ)ΠΊΔ ΠῚ 
ἴδοῖ θη Οὐ} π5} 106: ΘΟΥΡΟΥῚ5 ο- 
χηϊοαὶ αἰαιο οιπουσὶῖ., ἀνϑὸς 
α1ο1, εἰ ἀνθεῖν, ἐξανθεῖν: 
ἴάοο βρᾷμπια αἀποῆπο. ἄνϑος" 

τππᾶς οὖνος λευκῷ πεπυκασμέ- 

νος ἀνϑει βιυΐ δριηαμέΐδ ρο-, 
ομίωα Βαρολὲ «Αγομεδέγαίο ἃ-ὶ 
μιὰ Ζέλεπ. 1. Ρ. 29. Β. “4- 
γίϑίορλι. ΕΥ 5151}. ν. 1259. 

πολὺς Δ᾽ μὲ γέννας 

ἀφρὸς ἤνσει" αποα’ ορρογία- 
πὸ βεγρίργιις δαἀποίανι δὰ 
«Αἰοιρν. 1... Ερ. 1. ὉΡ1 τοῦ 
ὕδατος ἀφρὸς ἐξηνϑήκε., Ρα- 

ἰοὺ ᾿ἴαάὰθ ΠΟλ ὦ 1115856. ΠΠ]]8 πὶ 
οα88η1, οἷν ΟΥδθοὶ χ606}- 
(ογ68. γραῦν νοϊπβίοχτιι ἀς- 
ϑην δΔάρβο!] νου, απ ἀ33ην. 
1)είπάο. ϑομόοια. ΔΡ]1Ὲ5 
οἱ νεῦβο μι! δ Οὐοιμϊοὶ 
βϑηίθηίαθ ἀοοϊαταμἄδο ἴπ- 
Ρεμάϊίαν: Ἢ γραῦς ἔπες᾽ ἀ- 
νωτάτω] Γραῦς λέγεται τὸ ἀ- 

Φρῶδες καὶ ἐπάνω τῆς χύτρας, 

ὅταν ἐψημιένον τὲ ἔχοι ἐντὸς. 

Παίζει οὖν ἐνταῦϑα, ὅτι τὴν 

γραῦν κατέπεισαν βατάσωι τος 
; 

χυ- χύτρας, ῆς ἄνω ἤσαν αἱ 

τρας" ἔπασχε δὲ αὕτη τὸ ἐναν- 

σίον" ἐπεὶ ἐν μὲν τοῖς ἄλλαι, 

φησ), χύτραις ὑπάρχει ἄνω ἥ 

γραῦς, ᾿ τὸ ἀφρῶδες" ὴ ταύτης 

δὲ πῆς γραὸς ὑπεράνω εἰσὶν αἵ 

χύτραι. “ωδίαξλιίμδ τχεῃϊϊο-- 
πον 7118 ἰοοὶ ΠΟΙ ομλί- 
δι, αἀμπλ Θαπὶ τῆς γραὸς 

ΡῬοϊοβιαίθμ ἐκ ρἐἸοαπάδπῃ), αποά 
βΒᾶδρθ 16ο], 5:01 ϑαιηοχεῖ; 
γε δὰ “Οα. Α, ρ. 428. 



47ὃ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
Ψ 

ς Ὡ 5 ΕΗ ΤῚ ΄ ’ ᾿ Ὁ 

Η γραυς ἔἕπες ἀνωτώτω. ταυτῆς δὲ γνὺν 
-Ὁ κ » ΘΟ κ΄ 5 « ἐ 

Τῆς γραος ἐπιπολὴς ἔνεισιν αἱ χύτραι. 

Χορ. Οὐκ ἔτι τοίνυν γ᾽ εἰκὸς μέλλειν οὐδ᾽ ἡμῶς, ἀλλ᾽ 

οὐνο χωρεῖν 

« , “-“ ἊΣ »- ᾿ ἡματίς ἔχουσα σεμνῶς ἤλθες. 71 πορφυροῖς γὰρ, παὶ ποικέλοις 

- 

ν" 58) ἡ βεέντοι γραῦς “λαμβα- 
γομιένη κατὸὼ τὴν “ρῆσιν τοῦ 
Κωκεικοῦ καὶ ἐπὶ εἰ ροῦ ἐπιπο- 
λάζοντος χύτρῳ (εούση" αά 

Θά. Β. Ρ. τασὸ. τς 5. ,7ραῦς 

καὶ τὸ ἐπα ρίζον ταῖς χύτραις, 

καϑοὸ δηλοῖ Κωκμιεκός. 

- 

ς 

“οὶ “ 

Ἰθηῖααο ΒΟ ΠΟ ΠΟ. αἰ πὺ5 - 

ἀοοοὶ, ααϊά 51: ᾿Ἐπιπολλῆς] 
531 ὦ 2. “"7ἤ ῃ τω 
ἀπὸ τῆς ἐπὶ προϑέσεως καὶ τοῦ 

πολλῆς γενετῆς τῶν ἑνικῶν γένε- 

ΤΌ σκοινὶ σιν ἐπίῤῥημα τοπι- 

πόν. ἴπ ᾿νε)τι5. νοσαθα ϊ ον ὶ- 
Ῥίαγα ἀορταναΐα σοηδδηίπαπὶ 

ἔδθυ Οοάϊοεβ, ργδθβορίιι πο- 
ἴὰ6 πλΐηι18. Δπἐ!4τι86. Α(ἰ- 
ΟΟΥ̓ΠΠΔ Ο550 ἐπιπολῆς Θογαη- 

418, «ϊ Βοβ 1π108{] ρα. 6 
ΒΟΥ ΕΥΘ δἰπἀοπί, ἹπρΓΟθτ 
οομἶνα οαδίἐϑαίϊοαπο βἔγ}ο 1π1- 
ποῖ) ἐξ ἐπιπολῆς, Οταιη- 
πη 101 σομπνιμαηῖ; ἴπὰ νίᾶο 
.. Ο. Οναρρέεην, αὐ ᾿ππο 
Οοπιοὶ Ἰοοιι ργοΐαι, δά 
“Ζιμοέαν. "ΒοΊοΘο, Ρ. 742. 

ν. 1200 Οὐκ ἔτι] Οὐδα κῶς, 

Τοίνυν) λοιπόν. μϑλεω) βρα- 
δύνειν. Εὐκός) ὑπάρχει πρέπον. 
᾿Ανα χωρεῖν] μεταβαίνειν. Ἑἐς 

τοὐπισϑεν] μέρος. ΔΕ] πρέπει. 
σι: Κατόπιν) ὃπισϑεν. 1.8, 

1 . ̓Αδοντας} ὠδὴν λέγοντας. 
1,5. Ἕπσεσϑαι] ἀκολουϑεῖν. [,Β. 

1.0. Οδίοσαια. 1ὼ τ ράὰα- 

ΠΟΙΒῚ ΤῸ ποὺ Ὀΐηὶ νεῦϑ115 

ῬΟΒίγΘΩΙ Ρόπὸ ϑδιιηΐὶ οχγάϊηδ-- 

ὶ 

ψείος καὶ εὐτυχίας. εὐχαριΞή- 
ριῶ. ῬΟΥΥΟ ἰορὶὶ 1ῃ νὸγ81- 
ρι5 ὃχ ᾿)ᾶπδιάπη [ΒΡ ]α ρτο-- 
1α115. Ζηνὸς Ἑ,ρκεών, Μεϑ' ὧν 
ὃ β. "οἱ ἱδούνϑη" πἰγατη 16 
ἝἭρκιος εἴ Ἕρκεῖος ψδίουιριι 
τι8111π||; ΠΪὰὰ ἰδ οΥΤῸ- 

Ὀσγιι5 ΟΠ θη88: ϑορλοοί. Αἡ-- 
ἐσ. ν. ἀρό. Τοῦ παντὸς ἡ μεῖν 
“Ζηνὸς Ἕρκώυ κυρεῖ" 1 αἰϊηὶ 

«“ογοεῖίην «ον οηυ εἰ ἀγα Ζ761-- 
ορα8 ΟἸΟΟΥΘ. 8016 8: “νἱᾶ, Δῆ 
Τείη8. δὰ Οντώ. Ποτοϊα, Ερ. 
11; τι. Μεϑ᾽ ὧν εἰ παρ᾽ οἷς 
Δ6 46 οοπηπιοῦδα, π60 1401] 6, 
αι διιοίουβ δῖ, ἀδοοῦ 88. 
“Ιδρύνϑη, τπἴ δωΐδρς ἱδούσϑη, 
Τόσα ν τ] σα 11 ηὶ (ΟΥ̓ ΔΘΟΌΣΠλ 
1η Μ58. βάθρα οὔνία: Αἰ11- 
ΟἹ ὨἸΐονῚΒ οδί ἱδούϑη, διοπΐ 
Ἅλοην. ἤΖαρ. τόπο. ᾿ 
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᾽ 9) Ἑ - ᾿ ἤ ΄ ἃ 

Εἰς τοὐπισϑεν᾽ δεῖ γώρ κατόπιν τούτων ὠῤοντας 

᾿ 

ἕπεσϑαι. 1210 

, «ς - “ «ς - Η ᾿ ᾿ 

μκατίρις ἐποιίπεῦον. δὲν δὲ ὑπονοεῖν, ὅτε ἡ γραυς ἐβιασατο, παι 

γυνεισῆλϑε τῷ νεανίσκῳ " 
᾿ ᾿ 

ῥρατιρι. 

[χ ς “ ἱεγ 
καὶ τέ ἢ γραῦς ποικέλα ἡλϑὲν ἔχουσο 

ε Ἂν Φ ον ΑΝ Ἤ ΑἹ “ἢ ᾿ Αν ἵζει 
1207 Ἢ γραῦς ἔπες᾽ ἀνωτάτω. ν τῷ ὑπερζεῖν τῷ μαγει- 

ς ᾿ ᾿ τ “ ῃ δ ἊΨ «ς 2 Ἶ ἽΨ ΠῚ ι 

οξευο οξνο οσπριᾶ. γθαυς γαχρ καλείτοζε ὁ ἄφρῦς ο ἀνωτάτω, ἢ τὸ 

1, οἱ οογγαρία ῬΥ]ΟΣῚ5. Ἰοσι-- 
Ἰη]ὰ αἰνιδῖο ἰαἰ Ἰεοίϊους, 
Οὐκ ἔτε τοίνυν μέλλειν οὐδ᾽ ἡ- 
κὡς εἰκός. 1) ΟΥὐντταηι5. πὰ- 
νοοῖ: Οὐκ ἔξε τοίνυν γ᾽ εἰκός 
ἥἴο: ΤΟΥΤῚ πὸ Ῥοΐδϑι; , π181 
ΡΥΙ ΠῚ 81) 1. ἔςσε 501} θα 1) ΘΟΥ- 
ἼΡΙα5; αποὰ αἰτάθαι ἐδιιὰ 
Ἰἄθο Ἰπ50] 68 δῖ, 411 ΠῸΠ 
᾿Ροσιαΐαν Πα] ἰτ ἢ 6}}18 6Χ- 
ΒΡ] απ). δῚ δολοῤἑαδίειυ αὐἀ-- 
ἩΡοὰ5 δὰ Ψεβρ. ν. 270. 1ῃ 
[ὰ0. δουιρίπηι 58: Βιπο 1 
ποία, Οὐκέτε νῦν εἰκός οἷο, 
δοίομθ) 146 ΟΟΙΙΟΙΠΗΙΟ5 
ιατὰ μία. σομπίδιηπομίδῃ: 
δύκ ἕξιν νῦν 7. εἰκὸς μέλλειν 
ὑδ᾽ ἡμῶς, ἀλλ᾽ ἀναχωρεῖν Εἰς 
οὐπισϑὲν - - - 46 ὁρὸ ὁΠο- 
πὰ ἀεἰπηοῖιι5 Ἰπδὴ ἡ ἰ4})0- 

ἰ5. ἰαγὰ Ἰα 08 βοήτιου. 

γι Πορᾷυροῖς)] Ἔν Ρυδεῖ- 

5πάμππι ντἀοίατν: δι 1}18}18- 
1ηἃ ΙΟοσμ[10, εἶναι, ἐν ἐσϑῆτε, 

"αἰέν 6556 τόδίθ, ἴῃ ἡπιᾶ 
Τ ἸΗΩΘΘΉΠΙΠῚ [Ἰησιδο, τι 
τάθμι οχιβϑίϊηο, ρχδοροϑὶ- 
Π61} Ομ 6γ6 ποῖ ἰἰσεῖ: 

1ᾶδο ΡΙΌΥΙΡιι8 1 Ἰοοῖ8,, ἘὈῚ 
ΟΥ̓ ΠΡ ναττον. ἀοδι 6- 
γαῖαν, τονοσαηάδη) ΔΥΡΙΟΥ ; 
τῦ ἴῃ «“1εδολέμ. ΒΡ. ἅ. καϑη- 
μενος ἐν ἐνδύματε καὶ λύρῳ ὃ 
Πίνδαρος" ἀρὰ “2 |οὲρλ,»". 111. 
Ρ. ἀν8. ἀλλ᾽ 
πεινῷ τῷ ἔχήματιε οἷς. ὁἐ δολοί. 
Οϑ 11 ἀ ν. ἢ. ἐν σαρϑέ- 

σπευῇ χροησηριάςζειν" ΠΟΘ Π6 
411ὰ τὰ οαδα., ον ν 6] (-- 

δαμδομδ, ῬΟΥΒΡ ΙΔ ΟΙ 5511η1ι5 
116 νδαθοδο ρυοριϊοία 15. 18-- 
ἀοχ, Προ “ἠέ. Ν 1. 5)..3255.. 
ποωτέκειτο ἐν λευκῇ χλαρύδε, 
6] εθὸ 1. δι μοίαπὶ ΝΊΡΥ. Ρ. 
δ. ἐν τοιαύτῃ ἐσθῆτι ϑεώμεενος 
ΤΟΒ. ΠΟΥ ΟΠ. 510. ΘΔ 1056 
510 τηλϊ τὰ ΒδοομΙ: ἐν πορ- 
Φυρίδι καὶ χκουσῃῇ ἐμβαδι" οἵ 

Ῥδμίο ροσϑὶ, ἱππεύοντα ἐν κρο- 
«“1]1οἰράτ. 111, 40. ἡμέ- 

γυμινος ἐν τριβωνίῳ. Εἶἰο ᾿ἰσιῖπχ 
Ῥᾶχ πιο, ἐν πορῷυροϊῖς, μ1.7-- 

μώγειβ απιοέξ, ταγέίδοιεο, νῈ- 

δϑέξηϊοηέ:5 ροπιράϑ εοέεὐγαθαμέ. 
νόον αἰχὶ ϑολοζίαϑέεα ; οτα 
ΕἸ ΠΒΙΠΟΟῚ 6η]) ἱπαἀπιηοη 15 
ϑΡΙο πα ον Ρτιϑ Ρομρα8 ρτὸ- 
5640 ΙΠ0Χ18 ἐγαῖ, πος τ28}- 
115. ἀΠΙΖΠΟΥτ ΠῚ [651] Π|0 115 

ἄν 8 ᾿ ᾽ 
γὼ μὲν δ᾽ τοῶ- 

ΥΚΉ : 

πκωτῳ " 
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-ἨἨ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ. 
ΐ - “- - ς ᾿ ὼ 3 

72 πηγνύμενον ἐλωιῶδες τῷ ζωμῷ" ἡ ἐπιφάνεια τῆς ὠἀϑάρης. τὸ 
ΑΥΝΩΝ - » ἐμ ΜΝ τ 

δὲ, Οὐκ ἔτει τοίνυν, καὶ τὰ ἐ(βεξῃς ἐκ τὸν ποιητοῦ διὼ Φοῦ χο- 

ροῦ. 

οοπγμαγο αἰ] δάϊπιοῖ; 
δοίάοπ. ἄς ϑυποάσγ, Ηδρτ. 
1Π|. 14. Ρ. χτι50. {πιὰ 2) »Ἴ801.-- 
ζωνὲ ταϊο ρυ (18. τηθηΐθι ΠΟῊ 
Ρεγοοριΐ,. ἴππὶ δοἠοϊίαϑέαθ 

Ῥεϊπι δάβοηϑιι8 1ΠΠ]ΘΧῚΪΟ 
᾿ϑιαϊιαι 61 ΟὈ]Ο αΙ τ. 

72 ᾿Πηγνύμενον] Αὐἱ ἐπιπη- 

γνύμενον οϑἰ ἰεσαηάιϊιι, ἃ} σ΄ 

ἐλ. ἐν τῷ ζωμῷ, νοὶ] ἐπὶ τοῦ ῶ- 

μοῦ, δἶνδ Ὠ18} 15. ἐσὲ τῷ ζωμῷ" 

ααῖρρε ἀϊοιίαν οἰϊαπλ ἀπὸ τὸν 

πήγνυσθαι πάγοε᾽ ϑολοί, Νέ- 

οαγιαῖγε δὰ ΔἸΟΧΊρ]. ν. .91. 
γραῦς, ὃ ἐπὶ τοῦ γάλακτος γι- 
γνόμιενος πάγος" οἱ ἐπέπαγος " 
ἐίοογολ. ἴῃ ν. 4πὶ γραῦν 1π-- 
ἰουΡγοίαϊ"} τὸ συναγόμενον 

καὶ ἐπιπηγγύμενον ἐπάνω, οἕ 
-Ῥαιιδαπέας ἀριιὰ “'μδέαίᾳ. δὰ 
Οα. Β. ρ. 14δο. ν. 45. ϑδμὲ- 
ας ἴῃ Γραῦς εἴ νεγβαιῃ .24- 
γἱδίορλαινῖθ αἀζα! 1, εἰ νο- 
οΘηλ ΘΧΡΙΙΟαΙ, δ ὠνώτατος οἰ- 
Φρὺς ἐν τῷ ὑπερζεῖν τοὶ ὑσπρια 
γινόμενος. 

᾿ 

᾿πὺνο  αννν- 
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ὡΘΟΒΕΙΘΕΝΒΌΑ 

ιν ΝΟΤΙ5 ἂρ 

ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΙΒ ΡΙΠΤΌΜ, 
Ἁ 

οἱ 196 γ θη Ἃα. 

Ῥ 6.8, ν.5. Βϑροηο σμή, αἱ 
ἴπ ΕἸ. βουιρέμηι, ρτο 40 

“41 6πυϊέζι5 Φογί8 ἴῃ ἐο Β881- 
16 6515. ἘΠΕ 15. ΘΧΘΙΗΡΙΑΤῚ, 
αποά βοποίϊ οἷο Ῥγαθϑίδῃη εἰ 5511}1 
Ἅι “γαῖ. Οτγοπονίδ ον ο]-- 
ψ ΘΓ 1}1}}1 ἀαἴπιπι ἔαϊΐ, τοῆη- 
αι σνβ΄, τοῦ ΠπΠΟΥτ5 5011 668 

«τἀ ποβίγδγιη 44. ψουδτι5 0Π-- 

ξυπροτοῖ, ΤΡΊ6π αἀὐποίαϊιμ δὰ 
υὠσῃ, ἤγουν μοίρᾳ, ΑΘ. Ῥ. καὶ 
τάξαι νἱώο ἰωδέαΐίλ, ἐν τῷ αἴσα. 
Οαιάοο ἀοοί Ἰπομλ 15 δαοίο- 
ΤΊϊαΐδ σοι θη δ Π] 6 80} ἢ1η18-- 
ΤΊ. οΡιιουαπξ δυΐθπλ ἤδθο 
οὐποΐα, Ἰσέον δὲ ὅτε... τῶ- 
ληϑῇ λέγῃ, 516111115 ᾿πο]τι88 51- 
δηΔΡΙ, ααΐρρα 4π86 ἴῃ Εά. 
ῬΥΪπορΘ ποῖ οομπραγεδηΐ, δ 
2.“ »αρίο Ῥυϊνανι ἰδέ δά - 
7θεἴα. ᾿ 

Ῥ. 11. τ. 6. Τοῖς δεσπόταις 
ὀφείλοντας) Τ) ε] εἴα, 4π86 511}}1-- 
οἴἕια, δαἀποίεαίοπο, παᾶθο ἴῃ 
6718 Ἰοοῦτη βιιοοοάαί. 

“Τοῖς ἀπεαϑοῦσε τοῖς δεσπόταις} 

Τ αοίτ8), αἰ βισυιοξαχδηι ΡὈΥ]- 
χὰ Ττομΐθ Ε{Π|01] Ἰοσε πηι 6 ΧΡ ]8-- 
“Ὠαγεῖ, ἀεάογαΐ, τοῖς ὠφσειϑοῦσι 
πρὸς τοὺς δεσπότας " ατιοᾶ «πιη 

τχΐητι8 δα ΠΠΟΥ̓Θ πὶ ΟὝΔΘΟΙ 56Ὺ-- 
Ὠ10}}15 ΘΟμΠνοηΪαΐ, ΠΟΘ 0 Τ6- 
νοσαίαμ 658} εχ 4. ΔΛ, τοῖς 
δισπόταις " ΟΑρΙ Ομ ΨΕ7Ὸ, 
4παϑὶ βουϊροχοίιν, τῶν πληγῶν 
αἱ ὀφείλοντος τοῖς δούλοις, οἵπερ 

ἀπαϑοῦσι τοῖς δεσπόταις, Β1σγῃ-- 
οαἱ ϑολοἑαβϑέθ5, τοὶ κακοὶ ῬΟ656 
ἀπρ] ἴον Τπΐ61Π16Ὶ, γ6] 5έπ{1-- 
{145 ΠΟΙΌΤΡΠ.,, οἱ, 4π|86 1η46 
Ῥτονθηῖϊαπέ, σα] απ αΐο8, ν6} 
γψουροσὰ οἷ ρῖαραβ, 1186 ΒΟΥ 5 
ΤΟΥ σοχῚ8 ἀθροηΐῃν οἱ 1η.- 
ἐεπΐαπίντ : 
Ἡ]}5 εἰΐδηη ΥΟῚ ΘΥΤΟΥΊΒ61Θ 

ΘΟΙΠ11581, 4161Πὶ 1086 ]78Π| 81Π|- 
ἴε πὶ πιαεν δ ἴθ 81,116 061 11- 

ἴογαβ δἀιοιπῖῖ ὦ. ,ΡΆ. 2, 0τ- 
νίϊο, ιν Ἐγαα Ι|581γητι8. 

Ῥ. 12. π. 10. απὶ ἀπάτη νἱ- 
ἄεναὶ πδπο Τπθη81Π| ΘΟΥΤΟΧΟ- 
γαίαιιο 70. 7ετιγ5. Ἑκοτο. Οὐ]. 
Ῥ. 11. Ρ- 247. Οτιδμλ 8.111 
αὐέθηι 811 1ρ 8115, ππου ἀ1461 
Οοάϊοε5 Π1ᾳᾺ6 πὶ οσἴθπάτπηϊι ΠΗ. 
Ρ.455.ν. 80. ἘΠῚ νίἄς ΨΊτγιῖη, 
ΟἸαν 158. Οὐ, «1. 12ιεξένγτο,ι. 

Ῥ. 17. Ῥοϑῖ, ἡηημοέποτ ρο8- 
δ81ε77ν,. τιὲ ΟγΥ̓Θαίαγηι, ἴθβευο: πὸ 
ΤΟΥ Πα ΟΟ15. 86 1185 ἀειμοηϑίταῦ 

ΗΠ 
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οὐ σῖποπ ΠΟ ἩΪτιπι ψοΐῃ- 
βίαι, οὐ 1 ΟἸΘΤΊΟΤΟ [Δ ἘΠῚ 

Οταεοῖα 4 πδοσθη απ: 5᾽ ΠΟΥ 
ΘΠ αἴᾷτιε δ μιαξάριος εὐ ὧμας- 
ξάρης, βαςαγάριος εἱ βαςάγάρης, 

κουρσάριος εἵ πουρσάρης. γωταΐριος 

οἔνωταρης αρτιὰ δ τετοίαγη:, Φουρνά- 
φίος οἵ Φουρνοίρης αἸοπιιγ, 510 
ἐξ γρυτάώριος, γρυτάρης, Βογαῖ- 

υἴπ8, ἦ46 4110 511] εἱ ῥωπο- 
πώλῃ Ταώ». 7ωγίιδ τὰ Αἴας. 
ἐσνοσίο ἀοοιιί. Ἡμ]τι5. σεηε- 
τίβ ἰοπσα Ῥίπνα [Δ 0116 ΒιρΡε- 
αἰταθιι 291. Οωαπιῖμα ττι (1085. 
Μ. εὑ 1. ὅσ. α]Ὲ εϑὲ μυλωνώ- 
φης Βομο!] αδίαθ ΠΟΒΙΡῚ δα Βηπ, 
ν. 255.. Ηἰἴς Ἰρτίτια" ροΥ 5 50}1- 
Βεπάσπ ἀγβθιίγου,, ῥωποπωλῆς, 

ὃς καὶ, νεἰ κοινῶς γρυτάρης, 

Ῥ. 25. “ολ. “ει δι, Ῥυο-- 
Ἰαἴο ϑολοἠἑαδέαε Ἰοσο, οαάθπι 
ἢδθο ἰοϊδι ψευθΡ15 ἀρτιἃ Οε-- 

οι γν 71 τυ ΤΕΡΕΥΊΤΙ ποίαν ἴῃ 

Ῥκεγο. Οὐ Ῥ, 11. ὁ. 10. 
Εὐσηβρῖνδὲ ϑόοϑορριι ἴπ Ἦγ- 
Ῥομηπεβῖ. οἰϊαΐ8. ἃ “ΤΆ. σαΐἕοο 

«ἃ Ψψαπιρίϊολ.. ἀς Μγίον. Ῥ- 
“158. Ἡ δὲ Πυϑέα ἐπὲ τοῦ τρίπο- 

δὸς νἀρεχημέόνων ἐπικαϑη μένῃ διοὶ 

τῶν γυναικείων πόρων τὸς μαντι- 
κας ἀποκρίσεις ὑποδέχεται, 

Ῥ. 96. Δϊδὴ ξογέε ἐπ, “αν γ6α-- 
γα. Ἤκδθοο Π181] ἃ ΡΥ 5015 ΤΠ 6.. 

ἀπο θά, πὶ ροβίοα αἀἸΔ1Ο1 πα-- 
σἢπι8 1ΠΠ1π|5 ἘΚΊ Ι ΟΠ 15. ΦΧ ΘΙΏΡΙΑΥ 

« Παίξέλεα Π ὄνενο,  ᾿τὸ πν θη 8 
τῆ 5015 Εἰ ΔΏΪΠ1 ΘΕ γθοοηἀἸΐαθ 

ἀοειτίπαο ἀοίαθ115 111515}], 

Ῥ. 58. Δ ν. δὅγ. λάθη, 
Τρ. Βεηεε7ὲ απ ει τα; φτοῦ, 

ἀἸΟΠΠ ΘΟΠΊ 151: οΑτ5 6768, 

ΟΟΒΕΙΘΒΝΏΑ. 

4ππηὶ ἤδ6 0 ΒΟΓῚ ΘΙ 6Π,, ΘΟ] 08 
ΘΠΠποτί. 

Ῥ. ὅο. δα ν.65. Ῥγο, κμέγαε-- 
φθ δλιά, δέ ἤδόγπ, “ιωνξαγιεην 
ας. Α. 1515. τρόμο: αἴατθ 
τἴὰ 5δ8η6 44. ΒΊ ογδηΐιη86, 4]-- 
ἴοτα ρὲὺ “λέδέρργην “εγνέαγι 
ἸΉΡΤΟδ88 Α. 1515. Δ][6γὰ ῬῈΥ 
“βεπεοαϊοέμην “Ζιωποίαην τ 540. 

Ῥ.55.Δἅν.ο1. δοία δ. Ὀλ. 
ῳ΄. Α.1515. Ἰήογτ Ἰοοο 511}-- 
δει{πιτ6η64 : ΤΠ απο Β]ον θη πὰ 
Ῥλιΐ, εὐ “επϑαί σεμνέαγιεη, δὲοι- 
)}ινωσκοιμεε" οὐτηϊ 4 0 1ι5 εἴς. 

Ρ. ὅγ. π. 67. φωοά δοέοέ. 1,. 
᾿'4ποα «]τοαι], 5016, 

Ρ. 42. δα ν. 126. Τιεσε: 
πὐΐταθαπο Πιηΐίηδε λερρὲ εἴ 
“εποαϊοι, 
ες Ῥ. 45, δὰ ν. 129. Ἀδδουῖρο: 
ΕἸ. Ἐπ. Μεπού. “ιωιοίαο Ἀ. 
χ84ο. 

Ρ. 45. δᾶ ν. 147. Ῥτο, 5 6γ1ι. 
“ιμιίαο Ἀ. 1518. ΤΟρΡΟΠΘ ΗΠ Π1η; 
“δεπεώ. «ωποίαο Α,. τδάο0. 

Ῥ. 46. «ἡ ν.1δ0. Τι6ρ6: 1π|τι-- 
ἔγασαο πιπίϊηδ Α.151δ.6 {1 δάο. 
Οὐαε {ποταηΐ ΡΕῈΡ ΘΥΤΟΥΟΠῚ 
οομἑτ586 ΘΠ 1065, 1Π 5664 Π61}-- 
ἀλθτι5 στὶΐο αἸβ Πρ τ ΠΥ, 

Ν. 55, ἘρΟΤ 1οδε, ἘΡΙΝ ἢ 
Ἐΐαθο 1 σα] σαΐ 5 Ροβί πη οπ 
ἘΓρι510115 Ζιδαπέξ γὙϑρουϊέιν 
ἌΓΧΤΗΙΝ. ΡΊΏγο5 ἃ “2 οἴο (ο- 
αἴσοβ. ποίδηϊξιιν, τῇ 411]}}π|8 511 
Ἰούλιος. 

Ῥ.δο. ά ν.τ64. πον 736. ΕΝ 
ἔμην ἔαγτεασια. 1110 Ἰῃ Ἔχ θμι-- 
ΡΙΑΣῚ ᾿Οὐμονεπϑ15 Ἐπ’. οὐ1ι5 
ΤΥ Ίἷθ5 εἰ νυ 85 Μ55,16- 
οἴϊομθ8, οἷ πιδίθσ 8} ΟὈΒΕΙν ἃ-- 

ααοάᾳιθ Ὧι πλθὰ85 Ἰηλητι5 Ροδΐ:- 



ΟΟΒΒΙΘΕΝΏΑ. 

Ἰϊαιο ἀθνθηϊξ, τη ἔγομἕθ 816 
ῃοΐανεσαῖ: “γιίδέορλανι δ (-- 
γποραΐϊαο ἔπιαεοῖσι, Ογαφοο, 

Τ᾽ ονοεϊές, 1542. ἐν 8, «Γρμά 

“Τοανηιοην ἔαρ γθιι εὐ 7) αὐγ 68. 
Ῥοὺ οὐὰβ ἃιίθπν ΠΙΌΡῚ ΒΡΑΥΒ8 1} 

Ζηνοηὶ πηᾶηῖι Αἰδέογε βουτρῖτ-- 
γὰθ ναγιοίαίθμη Ποὺ βῖσπο α1-- 
διϊποίαπι, [ἘἘΔ.. 8.7. Ογεα 141 (οἱ 

4π|5 ἴῃ 68} 8118} 1010 Π 6} ΠΟΠ 
ἐποϊάογοῖ ) Ἐδυγθαηδι 1πᾷ1- 

᾿ ΘΑΡῚ: Ροβίιηοαο ἀδμλτπ, αατπιγπὶ 
μάπο δα! ΠΟ 6 ἴρ886. ΟΟῈ}15 
τι ΠΡ 5861, ἀδοθρέϊη Π16 6556 
ἀτάϊοι. Ππποὸ ξαοσίμπι, πὲ 586- 
Ῥίτιδ.. ἘΡῚ ποπιϊπαπάα ΠΟᾺ 

εὐαΐ, ΕΔΥΥ ΘΔ] 811 ΠΟΙ ΠΥ ΘΙ: 

4π|4}15 ΨΕ͵Ὸ 810 1118, παῖ ἄ- 
ϑδέογιία Δα Βιρτΐ, δα τ 10, ΘΓΊΊΘΤΘ, 
Ττορῖ ἀ]ΠἸροηΐοῦ βουτίαίτ8, Π01-- 
ἄτππηι ροΐα! : ἀπ πηδν ου 6 ἀπ τη 
ἰδ θι, 81 ἰοτέα δὰ δδπ 1πά4αὰ-- 
βδαμάαι Ῥγοάε68586 (ποδί, θοίϊο-- 
π65 ἴπ46 ἀδοουρίαβ πο τἰΐτἃ 
ἐχοϑ σοῃῃοοεα8 ῬΓΊΟΥΘ5 Ῥγοοα- 
ἄθτο. ἴῃ 8.Π01115 δα Ρ]πέυϊ 
4ποατιθ ΠΟΙ 86 π|8πὶ ψαγτοΐα-- 
{15 Δα α14 δἀποίδεμη οχ [4. 8, 
τί «ἃ ἐκφευκτικὸν ν. 85. Αιδέε-- 

γος Δάβονίρϑῖ: “5,75. (. 150.) 
χοοίε ἐφεκτικον. [2 8ὲ. Κα. 8. 
Μοσι ἴῃ ΟὈτ θη αγ15 δα 
ΝΡε5 οἱ ἢ δηδβ νοΐπϑεῖϊβ 181] 
εχ Εσ, 58. δάἀδθοΐπηι ἃ Αμβέογο 
ἀερυοποπά!. Ἠΐο δπίθμι Ἐδγ-- 
τοᾶμπᾶ οἰ Ρ]ουίβαπθ, ὋὉ δὲ 
χρυσοχοῖ,, χρυσίον εἴς. ΘΑΥΤΙΗΙ 

ΨΟΓΟ, 4τ|88 ἸΠΒΡΕΧΊ, 801ὰ ΟΥν- 
ῬΒίαπα “προξ (απέπεί, 1118 
ατάομι, 4ποα {{{π||π|8 πο ναξ 
πὸ ῬτΟμἰ{Π|, οπιοπ δ155118, 
Ρταρίοσε, ὋὉ δὲ χρυσοχοξ, τὸ 
χρυσίον εἴς, 
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Ρ.θ5. ν. ι84, Δά πολέμοις 
ἴῃ γα σα βουϊρέμηη μαρεὶ ΕΑ. 
ΟὙΥΡΗ. "καὶ πολεμκίοις. 

Ῥ. θ7.4ἃ ν.2ο4. 2 αγγδαγα,ε. 
Τ,. ἘΔ. 8. 1114 δπΐπι το] 418 
οομβϑηί, 

Ρ, θ9. δ ν. 216. ἤπ Σὰ. 
Ζαγτ, 1,. τὲ ἘΔ. 8. 

Ρ. 70. γν.2259. [πνεῦβι Αὐἱ- 
51 ΟΡ Δ18 ῬΥῸ μολών γδροῃθ 

δραμκών - ἴῃ αἀὐπιοία!]οπ6᾽ 88 οι 
Ἰοοῦηη ΡΤο “αγγοαπα, ἘΔ. 8. 

Ν. 39. ὠμεταβάτως, Λάάες 

ΘὈΠ.4π6 1 πιο 66] 1581. 
Ῥ, γὅ. δὰ ν. 242. 2»). 1. 

ἘΔ. 8. 
Ῥ.γ77. «ἄν. 26ο. 7) 2ὦώ. ν. 165. 

Τ,. 107. 1Ρ11ά6πὶ ΑἈπδέεγὲ ρεο-- 
οαἴπχη, αἰ εἴ ν, 550. ΕἼΘΙΥῚ 4π-- 
ἴδτ 0} ροΐογαΐ, 41 4Ὁ Πός 
ΘΥΓΟΤΘ οἷἵο 1 Οσδθοο οΆ]]6π-- 
115511π1|8 1 γ]δ 1 γα ϊτοῖ: 4 Πα ΤῸ 
Ἠ1}1] ἀπ 0] 1118 1π τ 114 15 ΟΘΟΠλ-- 
ΠΑ] 55111 ΤΏ ΘΙ 1111. 

Ῥ. γ9. δὰ ν. 268. Ζαγτγ. Τ,. 
Αιωρέεγο Ἰαυάαῖᾶ ΕΔ, 8. 

Ρ. 94. ἢ. 5. Ἐχίδηξ ἴῃ 11115, 
4π86 ποιηθῃ “παργεογιέξε σ6- 
ταμέ, γ6}14 115 Οα, ΧΧ ΧΥΊΠ. 
μος ραοΐο: Ὁ μεὲν ϑέλων μιά- 
χεσϑαι Παρέσω καὶ μαχέσϑω., 

Ἐογο οὶ ἀπδείανι 35αγπε- 
δέωδ, αυοηπδαηποάππ πος ἴοσο 
ΒΟΓΙῚΡῚ ΘΟ Πη1|8. 

Ρ. ο8. εα ν. διά. Ζώ. 477. 
Ι,. Εά. 8. : 

Ρ. 1οδ. π. 55. Νοΐαιη Ππὶς 
ΠΠΙΠΘΙῸ 80) ποία 1ΐὰ τε-- 
θηρο: 

Πλ, Φα 8.1 Τιοσι8 οσοΣΥΪ 11) 
ῬΠδεάοπερ. 67... ππο ἴπ χπο-- 
ἀπτη βογιρίμ8: τελευτῶν, «.. με 
σῇ τέ παντας, καὶ ἡγᾶταε οὐδενὸρ 

Ἠἢ 
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οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι τοπαρώπαν" ἴ 

ΒΌΔΟΙἶ5 φαϊάθη ὑγιὲς ΘῈ οχ- 
ΤΟΥΟΙῚ ΟΘϑ. ΟἸΠΒ511, ΦΠΡΡΟ 
ααοα αἱ ἴρϑαμι Ἰοαποη αὶ [0τ-- 
γγΠ] 8 ῬΕΥΠπθαΐ: ΘΠ] 
Ἰοπι ἰρησο Ῥοβὲ ἴῃ δοάοιῃ 41ὰ-: 
ἴορο Ρ. 68. Α. τελευτῶντες οἷὸν- 
σαι σοφώτατοι γεγονέναι τε καὶ 
“κατανενοηκέναι μόνοι, ὅτε οὔτε τῶν 
πραγμάτων οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς, 
οὐδὲ βέβαιον οἷο. οἴ 1 Εχίγθμο 
Οναίγϊο: ὡς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδενός, 

Οὐηιέοια τηΐτα ν. 871. 
Ῥ. 114. ἃ. “περέωβ αἰέφιεδ. 

͵Λαάο: βδῖνε 15 ἔμου Ἴρ5ὸ  α- 
εἰπιδ, Β1ν6 ἃ}1|8. 

Ῥ. 127. δα ν. 440. ῬΆ. “ε)-- 
ἐαο. Τι. δεπεώ. “ωπέαε. 

Ῥ. 130. εἂ ν. 458. Ζ΄αγνγ. Τι. 
ἘΠ. 8. Τλοῖποθρϑ τ] Ἰαυγοαπα 
Ταιιἀ δαῖτ, Ἠ1}}1] δὲ τητταπ ἀπΊη. 

Ῥ. 505. ν. 887. Οτππῖπο {π6-- 
νοΐ Πῖο ν ύϑιι8 1ἴὰ Το ΠΟΙ ΘΠ 1|5: 

᾿Αλλ᾽ οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ ἐσὶ πολ- 
λη; σκώπτετον οἷο, 

Νά νυ]σαῖα Ἰδοίῖο 7ατηθὶ 16-- 
δομὶ ἢ αὐδτία 8εᾺθ νἹο]αῦ, 
ΒΘρουὶ ἡποάιιθ. εχ δηΐίαπο 
(ἰοα!ο8 τποξαἰϊτλλ ἃ (ἃ 118} 5. 

᾿ΟΟΒΒΙΟΘΕΝΏΑΛ. - 

Τα. Οτυρῖ. απ ΒΡ] ἤθοα 
1,. Βαΐανα βιιρροάαϊίαν!, καὶ, 
ταῦτ᾽ ἐστὶ πολλη. Ἢ 

Ῥ. 550. Ῥ. τηὰ ραρίπα, .77{-- 
γιηηθῳτε ἐμοινέοπέι, Ααἀά6: 

151 ΤᾺ ΠΟΘ ({1|18 ΘΟΥΤΊΣῚ 1π4}10: 
σὸ εἶναι κορυφαῖον τοῦ βωλανείου" 
απο πη ΨΕΙΟ ῬΥΌΡΙ5 νἱ- 
ἀοίαν, 
Ῥ 439. ν. ἘΦΙ61}1ι ὁομ|08, 

αατηη ῬΆΡΙΠα5. ἃ ῬΥΔΟΪῸ 1η8-- 
ἀεηΐοβ τ ]θοὶ, ΟἹ, ΧΟΠ. οὐήὰδ 
σνἴοα ἰοῦ τοροποπάα οδὲ ΟἹ]. 
ΧΟΙ͂Ν. οἱ ἴδοι! ραΐοΐ ἴῃ} οΣ 
ΤΟ 1058, πη οχ δὐαποί5 296- 
ἐἰ{ὶ δὴπι7 οἡνέψιιο 10 018. 

Ρ. ἀάο. ». 7ν Οἰαγδ5. Ῥ. 
; ἐβϑοίϊησί5 αἱ Ζ)1οώογ ων 
Δ ἐουεζπγυ, Ἰλοβτατιδην 860 110-- 
βέγα ΤΥ Η115 ΤΠ ΘΓ ΆΤΊΙῺ 7811 ἴπο-- 
Ταηΐ ἜΧΡΥ6588, ἴῃ ποθ ργοά- 
ἴον δώ. οεὲ Τίοσο5 ΑὉ1-- 
Οδ6 1π51 511 9 ΟἾΔ ΤΠ} ἀΟΟΘΒΒΙΟΠΘ 
ἃν Τυυ1}1551118 Ν᾽ 1118. ΘΧΟΥ- 
γιαῖαθ: 101 ΘΠΓΔΠ ῬΤΟΠ 5581} 
72))6586Ἰζηρῖμ5 Ὀτενιζεν οσοι-- 
Ῥανι ρΡ. 195. 11546π6 4186 51|- 
ῬΤὰ 50Υ1081, πο} ἀ1851121119 
ἀγασιὶατ, ΄ 



ΑΡΡΕΝΏΙΝ 
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ΑΒΙΘΤΟΡΗΑΝΙΒ ΡΙΓΛΙΤῸΜ 
ἘΏΙΤΟΥΟΜ 

Α 

ΤΙΒΕΒΙΟῸΟ ἨΕΜΒΤΕΒΗῦΘΙΟ. 





«τ ΧΙ Έ ΚΡ ΤΑ 

ΟΟΠΙΟΙ5 ΡΑΠΝΙΒΙΝΙ 

Νππι. 5897. 

ΜἘξ' Ητ βίου Πτιβῖτι5 Ρ. 4. δἀ!άϊε ἑτέραν ὑπόθεσιν, 
Οοάοχ ρυίοτγ ἴοοο ροβίίαπι μα ϑί, Π15 αυ!άθηη κὰν ΑΥΝΙ 
ΓΘ γαγιθί 15: 

Ῥ, 4.1. 7. 56. τς υἱὸν. κατανοήσας δὲ ὡς οἱ Φαὺ- 

λο; τῶν πεν σων (51ς δογιρίθτπη: ἀνωνῚ τὸ ΤήνικΚ. 

Τη βουϊρίπισα Δάν} τοτηνικαῦτα 510 Ῥαββίπι γ ΓΙ ΔΕ, 
ὅ6Π0!. δὰ ϑΟΡΒΟΟΙ͂. ΓΎδοἤτη. 1π||, τοτηνικαῦτα πόλεμον 

αἱρούμενον πρὸς Πέρσας. ἃ ἘΡῚ 4]. τὸ τηνικαῦτα. Πιοάο-- 
ΤΌΒ 510. 1.. Ὁ. 5: το τηνικαῦτω τὸ ἀνάλογον ὠπὸ τῶν 
ἐλαχίστων ἐπὶ τὸ μέγιστα λαμβάνεσθαι. Μίτε ἈΠο- 
ἀοπιαηβ: τὸ τηνικαῦτα. ΔΥἐοΌΪι5. το] οἱαίαγ, “ 
ὙΥ Ἔβ5θ!πρῖπϑ: .. ΝΟΙ ΒΠοάοιπ. ρυδεσθρίο οὔθα!τα: 
ο»γοίαί Πιοάοτιβ ΧΙ, 56. τὸ τηνικαῦτα ὁ βασιλεὺς 
» οβηϑεῖς. εἴ ζ; 85. εἰπβάσδμι ΠΟΥῚ τὸ τηνικαῦτα 

υ»οὐπογνοὺς τοὺ κατοὶ τὴν Θετταλίαν. οἱ βιιργ. Ο. 77. Ἧ 
[πιο 75.] »ν6ἴο.“ς διὴΆ.5 ἀϊοϊξαν χὸ την κοΐθε. ἸῊ ΠΠΗῚ 

ΑἸεχ. Ρ.- ΕΗ: ΘΧΙΓ. Ῥοιίον. οἰπερισπάστου τὸ τηνικοίδε 
οὔσης περὶ τοὶς τοῦ σώματος συμπαϑείας. 56Π0]. δα 
Γποῖδη. Γ". Ἰ. Ρ. ὅ98. ὡς δηϑεν αὐτοῦ το  τηνικοίδε λωχόν- 

τος τὸν ὑπὲρ γῆς τόπον περινοστέιν. Πΐει τὸ τηνίκα. 
Ῥγἐμαβογθοσαχι Ἐγαβιπθηΐα Ρ- 709. 0 4]. (64. Απηϑίθ] οὐ.) 
τοτηνίκω φυτεύοντά τι χρηστὸν αὐτῷ παραδιδόμεν. 
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Ῥ, 4. 1. το. 54. πότερα τὸν παῖδα σωφρόνως δι- 
δα ξειεν, ΟἸλ15515 115 4π86 γτιΐσο ᾿π θνροπιπίμν. (ὐθέθσπηι 
ΒΘ. ΠοΠ]αβΐθ5 γϑοίι5 βου ρϑιϑδεί ὠνωϑρέψε; οἱ διδα ξε:. 

Ῥ, 4. 1. τά. 584. αὐτῷ ἀκολουϑῶν,, τιν, πο. ἐξιὼν 
ξυντύχῃ. ἐκεῖνον καὶ κατασχεῖν. ὁ δὲ ἐξελ- 
ὧν, συνῶντὰ τυφλῷ, καὶ ἀκολουϑοῦντος 

αὐτῷ δυσφορεῖ ὁ ϑεράπων. 

ϑϑααϊαν Ἕτερον, Ρ Ηδμηβίου βῖο ἢ. ὅ. 54. ο(Ἱ-- 

ἴχαπι. [01 Ὁοδοχ Ππαθο ἀϊνοῦβα παρεί: 

Ῥ. ὅ. 1. το. 54. ὠφικν. εἰς ϑεοῦ χρησόμενος 
ἐπερωτῶ. --- Ἔκδηλος βίος εὰν' Ἡ πη βίου Πτι851115. 1Π1|51-- 

ἑαΐιτι ἀἸοαΐ, Ἰσῆοτο. ΡΠ οβίγαίπ5. ΗΠΟΓ. Ρ. 928. οχίγ. 
Βοΐξβδοπ. Ἐτάφη δὲ ἐκδηλότατα ἀνθρώπων. ὉἈΌ1 80Πο-- 
ἸἸαϑίεβ ἐκδηλότατα Ἰηϊογργοίδίιν ἐπισημότατα.- 

Ρ. 5.1. 15..54ᾳ. (βίον. ἐγγεγύηται, ΟἸ"5518 γ οι 5 
τοιόνδε δέ, Νονίο: 1 αἱϊδ ἀπεέοι νἰΐαθ 8ρογ801" 65 ογῶ- 
οἰρίμηγι. ιδοέ γί θιώτι αἰθιι8 οἷο. Οτληϊὰ 5ᾶπᾶ Ῥαίο. 

Ῥ, 5.1. τά. 54. τυφλῷ γέροντι» οτηϊϑδὰ οορα]ὰ καί. 

Ῥ. 4.1. 1. πολλὼν καὶ ἄλλων. --- Μοχ νἱάσειν 

ΞουΙθοπάπτη ζόαλμα- το παΐππι οϑί, τὖ ορίποῦ, 6Χχ 
αὐξίοαϊο βεαπεηίθ. ΟΡΙου «446 1,οχίοῖβ ἰνδωλμός. 'ΤῚ-- 
πιο Θ᾽ ΠΟΡΥΆΡΙτΙ5 βου ρϑιῖ ροῦπια Ποὺ {{π|οὸ: Οἱ ἰνδαλ- 
μοί. Κ΄. Ὀίοροη. [δϑτι. ΙΧ. 65. οἱ τοῦ. 

Ῥ, 4.1. ὅ. ϑερώπων Κα φέων. 
Ρ, 4,1. 4. ὅτι τυφλῷ γέροντι. , 
[Ρ. γ. 1. 4. χρεοφαλέτας. Ἡ. ϑέερμδπιβ ῬΗ65. 

Τ'΄ ΙΝ. ς. 6584. Α. οἰΐαπ5 πο ΟΥδιη πιαί]οὶ ἸΟΟ ἢ} ΟῚ 
ῬΥΙΟΥΙθιι5. ΟΟΠΪΟῚ Θά πτουῖθιι8 τθοίππι8 χρεὼ Φαλέτας 
Βαρεΐ. --- Χρεολυτέιν, πη ΓΟ ίπιτη διά θπι ϑίθρ810," 
Ἰεραβ 1η Αππηποπίο Ρ. 94. δ οκεη. 

ϑϑαπαν: 

Ῥ. 8. Σχόλιον τοῦ λογιωτάτου μαωγίστρου 
ε 3 Ὁ . - 3 
Ἢ ἄσθεσις τῆς (510) τοῦ δράματος ἄρχετῶι 

ΕῚ Ὁ ’ Ὁ Ν Ω ἐκ συστημωτικῆς περιόδου, καὶ ἑξῆς ἐξ ἀμοι- 
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βέων (610). οἱ δὲ στίχοι εἰσὶν ἰωμβικοὶ τρίμετροι 
αἰκωτοληχτοι. (μή ̓οπιίβϑειη.) ὧν τελευταῖος, τί 
γαρ ἄν τις οὐχὶ πρὸς σὲ τὠληϑὴ λέγη (Νι). ἐπὶ ταῖς 
ὠποϑέσεσι παράγραος. ἐπὶ δὲ τῷ τέλει 
κορωνὶς; καὶ ἑξῆς τούτων τὸ χοροῦ. ὠφειλε 

γορ χορὸν Θεῖναι, καὶ διωτοίψα, μικρὸν») 
ἄχοις ὧν ὁ Καρίων συμμίξῃ τοῖς γέρουσινε 

“Ὁρῶν ὃ Καρίων τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην Χρεμύλον 
μετοὼ τὸ ἐξελθεῖν τοῦ μαντείου τυφλὼ ἀνδρὶ ἑπόμενον, 

σχετλιάξζων καὶ δυσφορῶν Φησὶν τὸ ὡς ἀργαλέον ἤτοι 
τὴν ἀρχήν. 

ἘΗ 15. 8. 544. 8010]. οὕτω Φασὶν ἐσχηκέναι τὸν 
᾿Απόλλωνα τὸν τρίποδα. ὡλιξς μίσϑῷ δίκτυον ἐν τῇ 
ϑαλάώττῃ ἔριπτον, ἵνῶ τὸ οὐγρευϑὲν ϑϊη τοῦ τὸν μισϑὸν 
διδόντος αὐτοῖς. συμβεί ἥκει γοῦν ἀντὶ ἔχϑύων τρίποδα 
χρυσοῦν περιλαβεῖν αὐτοὺς τῷ δικτύω. Φιλονεικούντων 
οὖν τῶν τε οὑλιέων καὶ τοῦ ὺ μισϑώσαντος: καὶ τῶν μὲν λε- 
γόντων, ὡς. οὐ τρίποδα, πεπράκασιν. ὠλλ᾽ ἰχϑὺς, τοῦ 
δὲν ὡς πᾶν ὅτι τύχοι" ἔχρησεν οὖν ὃ ̓ Απόλλων, τῷ σοφῷ 

τοῦτον ἀνενεγκεῖν. ἀγαγόντες οὖν τοῦτον ἐπὶ τοὺς ἑπτοὶ 
Φιλοσόφους, ἐπεὶ οὐπηρνεῖτο εἰς ἕκωστος μὴ δνας σοφὸς, 

ανέθϑηκαν τῷ ᾿Απόλλωνι εἰκότως" μάντις γάρ, ὧν, “Τοὺς 
τρῶς Χρόνους ς ἄἶδε, το τ᾿ ὄντα. τ τ᾿ ἐσόμενα, πρό τ᾽ ἐόντα. 
Βαϑεϊαδ5: »» ϑαπί δαάδθιη, {186 'π 50} 0110 πο Ἰοστιπίατ, 
.» 584 4118 παγΓδία γΟΓΡΙ5. Οείον ππι 4πο6 ποβέγιτη μαρϑὲ 
Ὁ ΘΒ πιπα, ὡς πᾶν ὅτι τύχοι" ΔΥρυ ΘΙ βίθυ π-- 
.5» 511 ΤΘοΐθ ΘΟὨ]ΘΟΙ5856. ““.-- Ι͂η ΪΡ80 ΟΥ̓ οῖΪο Ησπι-- 
βίϑυ ἤτι51Π15 τούτω τρίποδα δῶ ὙΘΥΙΒΒΙηΘ. τητίαϊ. ᾿ 1Π σού- 

του τρίποδ' αὐδῶ. Ἐπ᾿ τυγριιβ οοπῆαβα οὐ οἱ ὐυ: 4πδ6 
οοηΐιβιο αποΐ νοΐοστιτη βϑουϊρίοτιμν ἰοοα ἀεργαυανυουί, 
υἱχ ογθάδβ. Ψ. [πᾶϊο. δὰ τοροσ. Οουπίῃ. ῃ. 953. Ὁ. 
οθά. 4. εἰ 10θ9. ἃ. 
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Ρ,10.1. δ. ἔϑος ἣν εἰς τὸν ᾿Απόλλω ἀπιόντας μετὰ 
στεφανων ἐντεῦθεν αἰνο χωρεῖν. ὡς οὖν στέφανον ἔχων ὃ 
Καρίων, παβῤῥησιώζεται πρὸς τὸν δεσπότην καὶ τοῦτο 
Φησί. 

Ῥ, 19. Ἶ τά. Εἰ μὲν ἐμφανῶς τὸ λῆρος πρὸς τὸν 
δεσπότην εἰ εἶπεν, οὐντὶ τοῦ περιττολογία στεν εἰ δὲ τὸ 

οὐ “γορ παύσομαι, “πρὶν ἐν Φρασῃς μοι, εἰς ἐπήκοον αὐ- 

τοῦ ὦπε. τὸ δὲ λῆρος καϑ' ἑαυτὸν, οὕτως ὄποις᾽ λῆρος 
καὶ Φλύαρος ἔξ ταῦτα λέγων. 

ῬΑ ΟΣ: 10. ἄλλως. οὐπτεέρητο ᾿Αϑήνῃσιν «. σι λ. 

Ῥ. ο1.]. 90. ἄλλοϑί που σύκα.. 
δον 1.8.5. 856. ἐκαλοῦντο οὖν οὗτοι συκοφάνται. 

Ῥ. οι. 1]. 94. Ῥοϑί πανούργους Βα ἀπ ΠΠαΓ Παθο: 
εὕρηται δὲ περὶ τούτου καὶ ἠδι᾿ν ἱστορίω πάνυ ψυχρά. 

Ρ. ὅο.]. δ. ταύτην εἰς ὅρκον λαμβάνει. Βαβίϊαϑ5: 
,Π1816.9. Τιοουΐοη5 λαμβάνειν. τινοὶ ὅρκον ἘΤΘΠιβίοΓ-- 
Ἠιτιδῖτι5 Ὑ 6116 πὶ ΘΧΘΙΏΡ]α ΘΟΠΙΠΙΕΙΠΌΓα585ο. ΜΠΠΕΡταθ- 
Ῥοβιο 588115 αρία νἱάθίιισ. 81:16 ἴῃ ΑὙραμιθηΐο 
ἩδοιΡθα6 Ἐπισὶριάθαθ; εὐλήφε; δὲ τοῦτον --- εἰς πῶρα- 
καταϑήκην. 

Τ᾽ θα. α΄, ΠΡ. μέϑεσι)ε ἀντὶ τοὺ ὠπολεφϑητε καὶ 

πόῤῥω Ὑύεσϑε. Κανόνισον. ἴημι το καταλείπω, ὁ μὲλ- 
λῶν ἤσω. Ο δεύτερος αἰόριστος ἦν. ὁ μέσος ἔμην, ἔσο, καὶ 

χὸ προςτακτικὸν ἔσο, καὶ ἐκβολῇ τοῦ σ, καὶ κράσε; τοῦ ε 
καὶ ο εἰς ουὅ διίφϑογγον οὗ οὐ» καὶ μετὰ τῆς μετοῶ προθέσεως. 

καὶ συγκοπῆ ἧς καὶ τροπῆς του υ Ψιλοῦ εἰς δασὺ, μεϑοῦ: με- 

ϑέσθω, μέϑεσθον, μεϑέσθων, μέϑεσϑε, μιλ ἐσ! υϑαν 
Ρ. ὅ2. 1. τ2. 54. διοὶ διφϑόγγου" ὡς καὶ ἀπὸ 

τοῦ εἴδημι ἤδειν" καὶ διωλύσεε κ. τ. Δ. 

Ῥ ὁ 7. 1. 0.8, 566. τὸ μοὶ τὸν Δία ῆ πρὸς τὸ ὁπι- 
σϑεν σύναπτε. ἵνα ἢ βεβαιωτικὸν τὸ οὐχ, εὑρήσεις, ἢ 
πρὸς τὸ ἐπα. σύνωπτε. Ἀθοίίαι5 δἀϊατα ΒΟ] οα βε- 
βαιωτικὸν τοῦ. 'ἰπ 4ὸ ῥγοὸ ἢ μόνον λέγε δογίραιμα καὶ 
μ- λ' Οδίθγαι 50}0111 βθηϑαμη ΨΊΓ ΘΠ ΠΊ1Π15. ῬΑΙΊΠῚ 
σορῖξ: δ]]Οηπ| ποη ἀἸχ]δϑθὶ σοπἤαίιπι οχ ἁποῦ 8080 - 
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[115 ἀἰνουβοσῖιπι ααῖάθπι νουθουτΠι,) 564 Θιβ θη 56π- 

ἰθπῖδε. τὸ ὄπισϑεν 6ϑδΐ φιοά απίρφοοϑβοϊέ: ΟΡΡΟΙΠΙ αν τὸ 

ἐπαγόμενον, φιοα φθῳιείίμεγ. 89Π0]. Οοά, 1.. Βαϊ. δά 

ν. τ1τά4γ. Ρ. 445. ἃ. Προεγράφη ὄπισθεν, ἀπίθα, 81ὲ- 

Ργα. Τροίᾳ. Ὁ. ἕνεκεν τῶν ὄπισθεν. οδ᾽ ρῥΓαοίοΡίία. 
Τάθπι 8680]. δα νυ. 1168. Ρ. 454. ἃ. ἔφημεν ὅπισϑεν. 
Οιδ8 5: 1 ἘΠ α ῖο Δάνευθ ὄπισθεν (ἰπ46 οτία, φιοά 

ποίϊο νἱδθ ἰγαάἀποογείαν δα ἰθπιριι8,) ΟΠΙπ685., 4πο6 
8011, Γ᾿ ΟΧΙΟΟΡΤΆΡΠΟΒ ἔμπριί. 

“Ὁ ΗΝ 

Ῥ' δεῖν. 119. Οοά. ἴῃ ἑδαχίαᾳ μαρεΐ μῶρ᾽, ἔμ᾽ εἰ- 
ἴῃ τηᾶγδ. μῶρ! ἔπ εἰ. 

Ῥ͵, 45. 1. τιδ. 56}ο!]. Νβωδδ' λέγεται τὸ Φοβοῦμαε, 
ἐκ μεταφορᾶς τῶν ζώων τῶν διὼ τῆς οὐρᾶς δεικνύντων 
τὸ δέος. ἔωϑε γὰρ ταῦτα Φοβηϑέντα συνοαίΐγεεν τὴν οὐρῶν 
ἐντὸς τῶν μηρῶν. ἢ ὅτι τῶν Φοϊβουμένων θωϑεν ὁ Ο ὀῤῥος 
πρῶτος ἱδροῦν. Ὀβδος δέ ἐστι τὸ ἐπάνω τῆς πυγῆς ὀστοῦν, 
ἐξ οὗ υἱοῦ γοὶρ (Βαρεαθδ: οοἷορθ ἡ οὐρο 4) τῶν ζώων 
Φύεται: ὃ καὶ ὀῤῥοπύγιον λέγετω. Πὸ ποὺ ΠΟ ]1ο 
Βαϑίϊιι5: ,,Β6π6. 14. ϑυ1445 ν. ὀῤῥφθθὶ. Ὁ 

Ῥ. 4δ. ν. 158. 5.}0]. ἰστέον ὅτι (ααά. ἡ), ἔγωγε 
οὐντωνυμίο διαφέρει τοῦ ἐγώ. τὴν μὲν ἔγωγε ἐπὶ ἀρχῆς 
μόνον. τίθεσθαι. καὶ ἐστιν οὐττικόν᾽" τὴν δὲ ἐγὼ ἐπὶ 
ὠρχῆς μεταξὺ. καὶ ἐστ᾽ κοινόν. Ἀπίθ μεταξὺ 1Π56Υ6 
καὶ, αυοά. 4αοτλοάο Θχοιάουιξ, ἀρρᾶγοί 6δχ 115 4.86 
Βαδίϊα5 ποίαν! δα Οσθρου. ἐρνάπῆι, Ρ. 1θ2. 

Ῥ. 46. γ. τῦδ. ϑύω σφαγιάζω, ὡς τὸ ϑύω βοῦν, 
καὶ “συντάσσετει αὐτιωτικῇ. ϑύω δὲ ἀντὶ τοὺ ϑυσίαν 
“ποιῶ, καὶ συντάττεται δοτικῇ. 

Ρ. 44.1. 9. 866. Θ6Πο], ἤγουν τὸ τιμᾶσθαι τὸν Δία 
καὶ βασιλεύειν τῶν ϑεῶν πῶς οὖν παύσει, οἰντὶ 
τοῦ διατί ἥ πὼς ἄρα. 

Ῥ, 44, ν. 108. ψαιστον} ἔστιν ἄλευρον ἐλαίω δε- 
δευμένον. ἔστι δὲ τὸ κοινῶς λαλαγ κιον. 

Ὁ, 44. ν. τά. τἀργύριον] ϑ080]. ἄργυρος ἡ οὐσίᾳ 
τοῦ οἰργύρου. ὥσπερ καὶ χρυσίον ή οὐσία τοὺ “ρυσοῦ. 
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τὸ δὲ ὠπὸ τούτου κέρμα ὠφγύριον καὶ χρυσίον. ΤΠ οτρὶας 
6α Τιοπρίη. Ῥ' ὅγά. Οχοῃ.: .» Θυϊοαα!α Θχ ἀπὸ [δοίαπι 
᾿' οδῖ, χρυσίον δἰνθ χουσίω γοοδηΐ Ογδθοὶ.ς Ῥχοὸ ὦ ὥσπερ 

καὶ χρυσίον 1656 ὦ. κ᾿. χρυσός. ϑῖο 546 ρῖτι5 'π ΠΡ γΥ15 γὰ- 
ΥἹαΐαγ. ἸΙοηγϑίπια. Ἠ 4110. Δηΐ. ἤοπι. ΨΊ]. ο. 8. ἐξελό- 
μενος “χρυσὸν καὶ ἄργυρον. Οοάδοχ Ναίϊο. γθοῦτι5, αἱ 
νἹάθμιν, χὶ χρυσίον καὶ ὠργύριον. Πιοάοτιι5 81... ΧΥΠ, 

ρος ᾿ἔγεμον οὐργύρου τε καὶ χρυσίου. Ὁοά. ἤδρ. 1. 
“ιρυσοῦ, ηποά ρν ἀθβογο. 

. 4δ. ν. τά. τὴν δύναμιν ἘΞ καταλύσοαις] τὴν 

δ κεαν αφανίσες, ἤν ἐκένος σε λυπῇ. Βακίίπ5: ΟΣ 
.»Απίοπ. ΓᾺΡΟσ. καταλύειν τιμάς. πόαν τ ἘΡΙβἴο!. ΟΥιῆο. 

δα Βοϊββοπδή. ρ. 172. Ἐδξίδιη ἢ. 1. καταλύων εἴ ΕΣ 
νίζοιν ταῦ ΒΥ ΠΟΠΥ ΠΙὰ τι Ρδηΐμγ, 46 πὰ τ Βαϑεϊαβ 1. 6 

Ῥ. 4δ. ν. τά4ά. 86]10]. τὸ καλὸν ἐπὶ τοὺ ἐραστοῦ 
λέγεται, τὸ χιοώριεν ἐπὶ ὶ ἡ. “νῆς,, τὸ δὲ λαμπρὸν ἐπὶ ὄψεως. 
Λαϊθοίαγι ἐ ἐρωστὸς ΤιΘχίοὶδ ἀοοδάαΐ, 4886 016 ταϊτο-- 
γῚ5 Πδὺ ΤὈΓ Ια. ΘΑΓΕΓΙΕ, Θπτη δια θδιΐ Ροξδιϊοαπι ἐρωτός. 
διγαίο ΧΧΧΙΧ, ν. 9. πάντα γαρ ἀὠκμαίζοντ᾽ ἐστὶν ἐρα- 
στότερω. Ἡδ]οάονυς Ρ. 371. σου. καὶ ἐπέρωστον 
ἅμα καὶ Ὑοργον προσβλέπων. 81. ῬΓδΘβίθη 155]1ητ18 
δα ΟΣ 6 οοπ)θοίπιγα ἀθα!. Οπηπο5 ΠΡ Υ ΠΑΡ δηΐ 51π|-- 
ῬΙΘχ ἐραστὸν, ατιοα Π1Π1] δαιιβ88 δγαΐ Θα1 ΤΠ ΔΥΘἔ ΠΥ, 
Αἰααθ 510 βουϊρίιμ οἰΐαπέ Ἰοοσπι οἰΐαπι Ν᾽ ΔΙ ΟΚΟΠ ΤΙ 5 
6α ᾿πτρΙ 4. ῬΗΟΘΠΙ58. ν. 149. οἱ Βοϊβϑοπδάιϊ εα Ρἢ1- 
Ἰοβίν. Ηϑυ. ρ. διά. Ἐϊαβία! τ δα Ηοηογ. Οαγ85: Ρ 
δοῦ, τά. 46 δά]εοξίνβ ἀρθῆβ, ἴῃ 4υΐθη5 ὠπέβῥιπται 
τὸ σίγμα (οοηΐ, ΒοΘΟΚΗΙ, Υἱγῦῖ «ΘΟ Ι551π1η], ᾿ϑρθοίπη. 
Ἐπϊπθηάαι. πη ῬΙπάδυι (δυπηΐπα Ρ. ΧΧΧΙΠ).): "ἐραστὸς 
ἐρωτὸς ὁ ἐπιϑυμητός. Αα4. ΤΠ ΟΡΕοΚ. δα ϑόρμοοὶ. οὐνῳ, 
Ῥ. 5γά. ; 

Ῥ. 45. ν. τάδ. τῷ πλουτέιν ΟΙ. πλούτῳ. 
Ῥ. 460. γ᾿ τάρ. ἑταίρας] σι. πόρνας. Λαΐς, κύρκη, 

λέαενω, σινω τῆ» συρήνη: σεκιώνη. 

ἐΡυ  άθ.. ὴεδο. σφρὼν } ΟἹ. δοκιμάζων, σροσ- 

βάλλων. 
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ἼΡ, ἅγ.ν.151. σ ἡρόξέχειν τὸν νοῦν] ΟἹ. προςκολλῶν 
τοῖς λεγομένοις ἐκείνῳ ηλ. (δηλονότι). 

Ρ. 47. τ. 182. τὸν πρωκτὸν) (]. ἤγουν εὐθὺς εἰς 
αὐτὸν τὸν πειρῶντο τρέχειν καὶ περιπλέκεσθαι. Βα-- 
δέ πιθ: ,, Β6Π6. “ 

Ρ͵ Ὑ γ. 165. ᾿χρηστους] ΟΙ. οὐ τοὺς σεμνοὺς καὶ 
ἐπιεικές φασι τοῦτο ποιεῖν, ὠλλὸ τοὺς ἀσελγεές, τοὺς 
ἀνωίδῶς τὸ κακὸν πράττοντας. 

Ῥ. 49. ν. 157. αὐγα ον} σι. ἐπιτήδειον εἰς δρόμον, 
ἤγουν ἄγαν ϑέοντα- ἀρετὴ γορ ἵππου τοῦτος. [)68 ἀν 
Θἰσηπο] ρα γοο 8 ὠγαωϑὲς ν. οἰΐαια Εἰγιποῖορ. Μ. ο. 
1ὃ. γ7γὅο, δ5. 

Ἐς ΟΣ γε Ἐυϑ: ,αἰσιχυνόμενο!] 5080]. αὐσχυνομῶς 
ἐγὼ ὠμεταβάτως" αἰσχύνω δὲ ὃ ἕτερον. 

Ῥ, 49. ν. 159. ὀνόματι] ΟἹ. τοῦ ἵππου. 
1014. περιπέττουσι] ΟἹ. σκέπουσι. 
Το]α. μοχιϑηρίαν] Οσ!. τὴν τοῦ οἰργυρίου ἐπιϑυμίαν, 

τὴν βδελυρίων καὶ τὴν κακίαν αὐτῶν. 

Ρ, 49. γ. τῦο. τέχναι] ΟΙ. ἐπιστῆμαι. 
1014. σοφίσματα] ΟΙ. ὑπὸ σοφίὰς. ὑμηχρμη μων: 
Ῥ. 49. ν. τθι. ἐσθ᾽ εὑρημένω}]Ώ Ὁ . εἰσὶν ἐπινενοή- 

μένα, ἕνεκος τοῦ λαββειν τι δηλονότι. 

Ῥ. δο. 1. 5. 544. τέχναι λέγονται τοὶ τῶν ἀνθρώπων 
ἐπιτηδεύματα [Βαβξϊπ5: » 510 ΗΘ πιβ ον Β ιϑίτιϑ Έ61--. 
οἰ οΣ. οομϊθοῖ . “1, χιαλκϑυτικῆ» χρυσοχοἰκὴ καὶ ὅσο τοὶ 
τοιαῦτοα- τέχνη λέγ. καὶ ἡ μ' Κ' ὁ δ. ἐφ᾽ ἧς τεχνώζομαι 

λέγεται αὐντὶ τοῦ δολιεύομωι καὶ μῆχ.- σοφίσματα το 
διὰ λόγων μωθήματα. 

ἈΡτο Ἰχιοτθ Δα βαηΐ Ἦδθο: σοφίσματα 
ἐφευρέσεις τεχνῶν ἢ εἰδῶν μὴ προὐπαφχόντων. οὐ γοὶρ 
ποντα ἦν εὑρημένα. Ἡϊης ἐφεύρεσις ἴπ Το χίοα ᾿πίδγα-- 

τὰν, 4πᾶ8 σαΡεπΐ εἰϊαπ αἰΐεγα ἰουτηᾶ, ἐφεύρησις. ΘΌΒ0]. 
Οοὰ. Γι Βαῖ. δὰ ν. 1100. Ρ. 448. ". ὑποτιθεὶς ἑκάξω 
καὶ ἐφευρήσεις κι τ᾿ Δ- ἴα {{ππ||οὸ οαρὶ5 52. Ῥαϊδο-- 
ῬΠδΙ πΐ 1} δαἀπιοάϊιπι οαῖιϑαθ γαῖ οὐ ΕΠ ἸΒΟΒΟΙ5 
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ἐφευρήσεως, 4υοα Οοα!ορ5 ἐπθπέαν, τατπαγεὶ ἴῃ ἐζφευρέ. 

σέως. Ρταοίεγοα 1, χῖοὶβ δα 6 ἐφεύρεμα. ἡτβοσομα 

Ἰαοίτο 5ΠΠη06. Φυσ. ̓ Απορ. Ρ- 17; 31. δα. Οὐομμε]. σοφὸν 
γὰρ ὡς ὠληϑὼς καὶ Αἰγύπτιον τὸ ἐφεύρεμα. Ἠεπίχαθ 
εὕρησις ΤιΈΧΙΟΙ5. δοοδαδί, ατι86. 501Π1Π| εὕρεσις Περεπί.. 

Ν. ΒΊΒοΠΘυ. δ Ρα!δορμαδί. Ρ. 198. ἢ. ς0}]. Ώογνυ]}}. δά 
(αυνϊοπ. Ρ. 315. Απηβίοβὶ. 

Ρ, δο. ν. 102. σκυτοτομῷ} ΟΙ. ἀντὶ τοῦ σκυτο- 
τόμος ἐστὶ, ὁ τέμνων τὰ σκύτη. 

Ρ. δο. γν. τθῦ. χαλκεύε:} ΟἹ. χαλκεύς ἐστι- 
ΤΡΙ4. τεκταίνεται] ΟἹ. τέκτων ἐστί. 

Ρ. δο. ν. τιθά. χρυσοχοέξ} ΟΙ. χρυσοχόος ἐστὶ» 
Χο. ἀπὸ σοὺ δεξάμενος. 

Ῥ. δο. ν. 165. λωποδυτέ ) ΟἹ. κλέπτης ἐστὶ συλὼν 
τῶ ἱμάτια. 

101α. τοιχωρυχ] α!. τοίχους οἴκων διορύττει, τὸ 
ἐντὸς τούτων ὑφαίρεσϑας (]. ὑφαιρέσϑαι) σπουδάζων. 

Ρ. δ1. ν. 166. κναφεύε:} ΟἹ. διοῦ τοῦ κνώφου τὰ 
ἱμώτια καλλωπίζϑ. ἔστ, δὲ κνοΐῷος δος κανϑης (510). 

ϑ0Π0]. αττικόν ἐστι τὸ κναφεύεν ἢ πλύνειν» περὶ 
τὸ καινοὸ φαίνειν τοὶ λευκανϑθέντα. ἔστι δὲ κνάφος ὥδος 
αἀκανθης. 

014. κωδια] δέρματα. ΟΡϊΐευ αα8 1μοχίοὶβ δερ: 

ματίς. ἥπὰ νόοοθ αἰϊίι Ῥοδιι5 ἘΡΙ5Ι. 541. Ρ. ὅθ4,, 
«αθὰ ἰοίαπι Ἰοοη δηαϊοιηϊοὶ ἀν ϑυ θη] βγλνω 
ἨΟβοΠ 6 5 τα ῬΗγυπίοῖ. Ὁ. 57. Ὁ. Ῥαϊθν. ποη 5ἴπ6 
᾿δουιρέαισαθ αἰγογϑιίαίθ ΓΝ Ἰίααιιθ ΠΟ 481}-- 
ἤθηι, αοά ϑομποδίάθσγιμι [601558 γ1460., σοι ροβιίαια 
ἐπιδερματίς. 

Ῥ, δι. γ. 1607. ΟἹ. ἕτερος δὲ τοὶς βύρσας ἕψει (510). 
λέγονται δὲ β ἰριάι τοὶ δερμάτιω τῶν βοῶν. 

Ῥ. 51. γν. 168. ἀλούς] κρατηϑείς: 
ΤΡ1α. παρατίλλεται) ΟἹ. ἤγουν τοὺς περὶ τὸν βξο- 

κτὸν τρίχας ὠφαιρέται. 
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5080]. ἤγουν διοὲ τὸ μὴ ἔχειν ἀργύριον δοῦναε εἰς 
ἀπαλλαγὴν. ταῖς ὑπογαστρίους παρατίλλεται τρίχος» 
καὶ τέφραν ζέουσαν περιπάσσεται. Λα]δοδγιιπι ὑπογο- 
στριος 1,ΟΧ᾿οΟσγΑΡ ἢ ἀηίθ ϑομπθιάθγαπι Ρ]αη6 ΠΡ ]6Χο-- 
ταηί. Οεἴδγαπι ποίθίιι σέῷρα ζέουσα. 

Ῥ. δι. ν. 170. μέγας βασιλεύς) ϑ6Π0ο]. τὸν τῶν 
Περσῶν βασιλέα, ὡς πάσης τῆς ᾿Ασίας ἄρχοντα, μέ- 
γῶν ἐκάλουν. 

1014. κομᾷ 1 ΘΙ. ἐπαίρεται, ϑάλλε:. 
80}0]. κομῷ τις ἀντὶ τοῦ κόμην ἔχει. καὶ κομῶ τις 

τῷ πλούτῳ, καὶ κομῷ τις διοὶ τὸν πλοῦτον. 

Ρ. 82. γ. 171. ἐκκλησίω γίγνεται) ΟἹ. συνάϑροισις 
ἵσταται. 

5080]. ἐλομίβανον γοὲρ οἱ δικάζοντες καϑ᾽ ἑσπέραν 
τριώβολον. ᾿ 

Ρ, 82. γ.172. φριήρε;ς] ΟἹ. τὰς ναῦς τὸς ἔχούσας 
τρεῖς κώπας. 

Τρ14. πληροῖς) ΟἹ]. πεπληρωμένας ναυτῶν δεικνύει:ς. 
8001]. Ὁ γῶρ τῶν ναυτῶν μισϑὸς καὶ τὸ τούτων 

ἐφόδια ἐκ πλούτου γίνεται. 

Ρ δ. ν. 175. ξενικὸν] ΟἹ. τὸ ἐπὸ ξένης ἐλθὸν, 
στράτευμα δηλ. 

Ῥ. δ6. ν. 1γά. Πάμφιλος] ΟἹ. κλέπτης. ---- κλαύσε- 
ται] ΟἹ. κλαύσε: καὶ τιμωρηϑήσεται. 

5080]. Ὁ Πάμφιλος δημαγωγὸς ἦν ἐν ᾿Αϑήναις, 
καὶ ἐνοσφίζετό τινα τῶν δημοσίων χρημάτων. ἐπαὶ οὖν 
ἔμελλε Φωραϑήσεσθαι καὶ δώσειν δίκην ὡς κεκλοφωὼς τῶ 

δημόσια, κωμῳδὲξ αὐτόν. Εἶχε οὗτος ὁ Πάμφιλος καὶ 
τινῶ κόλαγα παράσιτον βελονοπώλην κωλούμενον; ὃς 
ἔμελλε παραπολαύσειν τῷ Παμφίλῳ τῶν κακῶν. Νο-- 
ἰϑίαν' Ἰοοεο παραπολαύειν τινί τίνος. 

Ρ. δ4. ν. 175. βελονοπώλης] ΟΙ. παράσιτος τοῦ 
Παμφίλου. 

Ρωδάζν ᾿Αγύῤῥιος πένης ὧν καὶ μὴ ἔχων 
ὁαλὲν τῶν βίον πορίζεσθαι, ἐκερδάκιζέ τε καὶ ἔπερδε, καὶ 



496 ἘΧΟΒΒΡΤΑ, 

ἕτερω αὐσχρῶὼ ἐποίει. ἡγοῦ λαΐβο οἱ οὐργύριον. ἢ τοῦτο λέγει; 
ὅτι πορνευόμενος τοῦτο ἐποίει. ῬΙῸ ἐκερδάώκιζε βουῖθθη- 

᾿ἄσηι ἐκορδώκιζε. ὃ, 
Ρ, 585. ν. 177. μύϑους λέγε! 6]. ἰσίσορίας πλατ': 

χε, μυϑοπλαστεῖ. 
8010]. Φιλέψιος καὶ οὗτος πένης ἢν ἢ συντιϑεὶς οὗ οὖν 

μύϑους “χαρίεντας.», ἔϑαλε (810) τοὺς ὠκούοντας» καὶ 
οὕτω τὴν τροφὴν αὑτῷ ἐπορίζετο. 

Ῥ. δ5. ν. 178. διοὶ σὲ] ΟἹ. ἐγένετο δηλ. 
ϑΟΠοΙ Πα εϑὲ 1ἀθπὰ αποά ἀ66Π1Π Ἐπ ϑἐου οἷ 5 

ἵπ46 ἃ νϑυβὶδ: ἴΛλλως. Ἰνάρως ---. Ϊὴ εο Οοάθχ Βιαθ δῖ 
διαπεράσαντες πρὸς τὴν Αὔγυπτον -- ἀνα πλω σαν- 

χες --- τοῖς ἕλλησι: 

Ῥ. 56. ν. 179. ἐρῷ 1 ΟἹ. ἔρωτα ἔχε. 
ὅ6}80!. Φιλωνίδης οὐνήρ τις ἣν πλούσιος » οὗτινος 

οὐμόρῷου ὄντος, διοὶ τὰ χρήματα ἥρω Λαὶς αὐτοῦ, ἡ ἐν 

Κορίνϑϑῳ ὠδομένη πόρνη. 

Ῥ, θ2. ν. 180. Τιμοϑέου δὲ πύργος] ΟἹ. οὐκ ἐγένε- 
Το διὰ σέ. 

{Ὀ} 14. ἐμπέσοι] ἀντὶ τοῦ ὦϑε ἐπάνω σου πεσῶται. 
σχῆμω παρ ὑπόνοιαν. 

ϑὅ080]. Ὁ Τιμόθεος στροτηγὸς ἣν ᾿Αϑηναίων; ὃς 
εἰς τοσοῦτον ἦλϑε τῆς τύχης. ὥστε οἱ ζωγράφοι, 
αἰνιττόμενοι αὐτοῦ τὴν εὐδοιμονίαν . ἐν δικτύῳ ἐζω- 
Ὑραάφησαν φέρειν αὐτὸν τὰς πόλεις. ἀλαζονευσα μενος 
δὲ ὕστερον ἡτύχησε. ἐποίησε δὲ πύργον πολυτελέστατον 
ἐν ̓Αϑήνα:ς. 

Ρ. θ6. γ- 181. ΟἹ]. αἱ σραξεις πᾶσαι ---- ἔνερ- 
γουνται. : 

Ρ, θὅ. γ. 182. αἰἰτιος}] ΟἹ. πρόξενος, παφοχός, 
ΟὈΥΓΙΡΘῈ πάροχος οἱ δά ππηο ἰοοι [μοχΙοΐβ. 

Ρ, θὅ. ν. 184. κρατοῦσι] ΟἹ. γικῶσι.- 
θά. ν. 185. ἐπικαϑέζηται] ΟΙ. ἐνυπώρχει. 
θά. ν. 186. τοσαῦτα]. ΟἹ. ὅσα λέγεται.» 
θά. ν. 188. μεστός] ΟἹ]. πεπλησω μένος. 



ΟΟΌΏΙΟΙΒ ἘΠΕΕΒΈΝΕ 491 

Ρ, θά. Υ. 189. ἄλλων] οἱ. πραγμάτων ὑπάρχει 
πλήρωσις, κόρος. 

Ῥ. 04. ν. 190. τραγημάτων] (ἿἹ τρωγαλίων. 

Ῥ. θ5. ν. 101. πλακούντων) ΟἹ. χλανιδίων. Χλανί- 
διον ἀ6 δά α]1ο πιιϑαιασι ταὶ ἰδοίιιηι. 

1ρ1α. ἀνδφρωγαϑίας] ΟΙ. τροπαιουχίως.- ϑαθ5[Δη.-- 
{ἰντιηι τροσκιουχ ας 6 ΝΊοοΙα θυ λλ15 δομποίάονιβ τθοθ-- 
Ρὶ.. Ααά. ΤΠ ΉβΒδῆ ΟἸο558γ. ο. 1017. 

Ῥσθύν νυ τῦϑι Φιλοτιμίας} ΟΙ. δόξης, ἐπιδείξεως. 

14. τ τὴ ΟΙ. ἄρτου μὴ ὄντος ἄφου. 
1014. στρατηγίας) ΟΙ. ἡγεμονίας στρατοῦ. 
Ῥ ΘῆμΥ, τὸ4. ϑ0Π0!. τάλαντον λέγεται τὸ απὸ 

Θεοῦ δωρηϑέν. τιν; δῶρον. ἤ ἤγουν ἡ σοφίοω. ἢ πλοῦτος, ἢ 
ἄλλο τι τοιοῦτον. λέγεται τάλαντον καὶ το νόμισμα. 
λέγεται τάλαντον καὶ σταϑμὸς χρυσοὺ “πεποσομένος 
(510). ΒοΥθ6 σεποσωμένος, οεγίαθ ιαπέϊέαί18. 

Ῥ, θδ. ν. 19ῦ. οαἰγύσῃ! Ὁ]. εἰς τέλος ἀγάγῃ ἢ 
ΚΡΗΡΙ 

014. βούλεται} ΟΙ. λαβών. 
Ῥ. 66. γν. 197. ἢ φησιν) ΟΙ. εἰ μὴ λάβοι. 
Τ6Ρ14. βιωτὸν} βιώσιμον Τὴν ζωήν. 

Ῥ. 06. ν. 198. φαίνεσιθον) ΟἹ. δοκεῖτε. Ἐχοουγρία 
εχ ΟΥὐδιηπηδίϊοι Ο ΘΟΓΡΙῚΙ Τ᾿ δοαρ ΕΠ] 1 1η δδεπαει ΤΠ, βοιΙοη. 
Δίοβαιοηδ. Ἵ. 1. Ῥ. 77. 84. ἐν Φαῤεται λαμβάνεται 
ἀντὶ τοῦ ὃ δοκέϊ, λαμβάνεται καὶ ἀντὶ τοῦ φανερῶς καϑί- 

στοτθαν τ ττ ὅτε μὲν οὖν λαμίβανεται οἰντὶ τοῦ δυκεῖ, 

“πρὸς αἰσαρέμῷφατον οὐποδίδοτα,» οἷον ̓ Φαίνεται μοι ὃ ὃ ξένος 
πανοῦργος ὄνοί!. τ ὅτε δὲ ἀντὶ τοῦ φανερῶς καϑίστα- 
ται καὶ δηλός ἐστι, γτρὸς μετοχῆν, οἷον Φαίνεται Χθη- 
στὸς ὧν. ϑι:γΠ1|ὰ ῬΒΔΥΟΡ λτι5 ὑγδα!, 

1014. πάνυ] ΟἹ. σύνωσιτε τοῦτο πρὸς τὸ εὐ. Α4α. 
ΟἸο55. )ὰ γ. 255. Πανυ ϑδθρίι8. ἃ γοῦθ, δῇ (τιᾶηὶ τ6-- 
Τεγθηάπτη δϑΐ., ϑρϑίϊο δ Ἰπῦβπο. ΤΕΙΠΟΥΘΙΓ. Χοπο- 
ῬΠοπ Οδεοοη. ΝΠ, ὅ. τὰ γε ἐν τῇ οἰκία μου πάνυ καὶ 
αὐτὴ ἡ γυνὴ ἐστὶν ἱκανὴ διοικέῶν. ἐπάν γουθοόχίαι οτϊ- 
πολ ρίαν ο5 οάϊοεϑ ἐπεπίτιτ. 

11 
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Ρ. 66. ν. 199. τοῦ πέρι] ΟἹ. ἀντὶ τοῦ ἕνεκεν τίνος 
δέδοικας: 

Ῥ. 66. ν. 500. ὅπως] ΟἹ. ἀντὶ τοὺ πῶς. 
1014. δύνωμιν] ΟἹ. ἰσχύν. 
Ῥ. θ6. ν. 2ο1. δεσπότης] ΟἹ. κύριος. ᾿ 

ο Ῥ, θ6. νγ. 2023. σι. οὐ μόνον σὺ λέγε:ς δῆλον, ὅτι 

δειλὸς ἃ. ἀλλο πάντες. 

Ῥ. 60. γν. 5οὅ. Οοάεχ μαρεὲ δωλότατος. Βαβι: 

» ἘΔ δ. "ἢ 
Ῥ. θγ. ν. 5οά. διέβαλ᾽͵] ΟἹ. διέστρεψεν, διέσυρεν. 
ΤΠΡ14. εἰςδὺς] ΟἹ. εἰξελθων. ' 
Ῥ, θ7. ν. 307. πρόνοιων] ΟἹ. τὴν πρόγνωσιν, τὴν 

περὶ ἐμῶν προμήϑειαν. 
5080]. τύχη λέγεται ἐπὶ τῶν συμβαινόντων καλῶν 

ἢ κακῶν, μηδενὸς βουλομένου περὶ αὐτῶν" “πρόνοια δὲ ἐπὶ 
Θεοῦ, οἰπὸ τοῦ προνοῶσϑαι. ῬτΟ βουλομένου 5οΥἹρεη-- 
ἄππι νἱ δίας βουλευομένου. Ῥεγραίπα Ποτμπὶ γΘΥθΟΓ ΠῚ 
οοπαηδίο, 

Ῥ. θγ. ν. 2ο8. μελέτω] ΟἹ. φροντὶς ἔστω σοι. 
1014. ὡς] ΟΙ. ὅτι. 
Ῥ, θγ. ν. 309. πρόϑυμος] ΟἹ. σπουδαῖος. 
{ὀὈ1ά. πράγματα) ΟἹ ὦ ἡμές βουλόμεθα “ποιῆσοι- 
Ῥ. 67. ν. 510. ἐποδεεξω] ΟἹ. ἀποφανῶ. 
Ῥ. 68. ν. 511. ϑνητὸς ὧν] ΟἹ. ϑεοῦ γοὶρ δῶτωι τὸ 

τοιοῦτον ἔργον. 

Ῥ. 68. ν- 212. 6]. καλῶς ἐλπίζω. 
Ρ. 68. ν- 514. ξύνοιδε] ΟἹ. συγγινώσκε:.- 
1014. φήμ᾽ ἐγώ) ΟἹ. ναί 
Ῥ. 68. ν. 515. ὁρᾶτε] ΟἹ. μήπως ὁ Ζεὺς ἀκούσας 

χαλεπήνῃ. 
1014. Οοάθχ μὴ φΦροντίζετε μηδὲν --- ΟἹ. μηδενὸς 

ἔχετε Φοοντίθα. . 

Ρ. θ9. γν. 520. πονήρους] Ὁ]. γεωργοὺς ὠσϑενέῖς. 
1014. ξυμμάχους] σι. βοηϑούς. 

᾿᾽ [ Ε 2 Σ 
Ῥ. 70, γ. 221, οὐκ) ΟἹ. οὐκ ἀσϑενέ:ς ἔσοντα!- 
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. [4 σλουτήσωσιν] ΟἹ. πλοῦτον σχῶσι. 
Ρ, γο. ν. 999. ΟἹ. ἄπιϑι πρὸς τὸν Θερώποντα Φη- 

σίν. ΟἸοβϑβαίου ἰδίαν Ἰϑρῖέ, πὸη ἀλλ᾽ Κ9,, 864 ἄπιϑ'. 
Ἐπ᾿ Θχθπιρτιηι ΘΟ 510115 ἢ  Θτασα τη λλ δὲ σ, 46 αἴ 
ν. Βαϑί. π Αἀάσδπα. δα τορου. Οογίπε. ρΡ. 919. 

Ρ, 70. γν. 5394. ταλαιπωρουμένους] ΟἹ]. κοπιῶντας» 
σαλαιπώρους. 

Ρ. το. ν. 555. ὅπως] ΟἹ. ἵνα. 
1014, ἴσον] ΟἹ. Ξιθϑιά. κατὰ, ἤγουν ἐπίσης. 
1014. παρὼν] ΟἹ. παραγενόμενος. 
Ρ. 7γο. ν. 250. μετάσχῃ] ΟἹ. κοινωνήσῃ. 
Ῥ. γο. ν. 297. καὶ δὴ} ΟἹ. ἤδη. 
Τρ14. σοάεχ τουτὶ δὴ τὸ κρεάδιον. 
1014. κρεάδιον] ΟἹ. τὴν χύτραν. 
800]. κρεοίδιον τὴν χύτραν λέγει, ἐν ἢ τοὶ κρέα, 

ξόονται καὶ κατεσϑίονται. καὶ δαπανῶνται ἑψόμενω ἣν 
(Βαβέυβ: ,,Κ ὦ“) ἐν τῇ ὁδῷ ἔφερον χρείας ἕνεκα, ἣν 
81 τϑίδγαίιυν δα χύτρον, τϑοίθ παρϑί. Ραποίιππ ροϑέ 
κατεσθίοντα, ἀ6]επάπιπι., ὙἹοΙββι πη 116 ἱπΠ θυ ριι Πρ οπά πηι 
Ῥοβὲ ἑψόμενα. Οεΐεχιπι 46 κρεώδιον Βαβίϊα5 οἷϊαΐ ΑἸοἱ-- 
Ῥῇγομ. {Π. 6ρ. 29. 

Ῥ. γι. γ. 398. ΟΙ]. τῶν ἐξερχομένων ἀπὸ τῆς οἰκίας 
εἰσαγωγέτω. ἫΝ ' 

Ῥ, σι. ν. 299. μελήσει] ΟἹ. διοὶ φροντίδος ἔσται. 
014. ἀνύσας] ΟἹ. σπεύσας. 
Ῥ, σιν. 589. δὲ) ΟἹ. ἐνδέχεται. 
Ρ. σι. ν. 556. καὶ δικαίως κάδικως} ΟἹ. παντὶ 

τρόπῳ. ; 
Ῥ. σιν. 954. ἄχϑομαι! 6]. βαρύνομαι. 
Τ014. εἠσιων] ΟἹ. εἰσερχόμενος. ; 
Ῥ. γ5. ν. 5355. ἀλλοτρίαν] ΟἹ. ξένην. 
014, πάνυ] Ο]. τοῦτο πρὸς τὸ ἄχϑομαι συνά- 

“πτέον. ᾿ς 
Ρ. γῶ. ν. 556. αὐτοῦ ] ΟἹ. εἰσελθῶν. Ῥγαθροπεη-- 

ἀπ5 αγίϊοαϊτι5 τοῦ. ἶ 
{1ο 



" 

ἐο ΠᾺΧΘΒΕΡΤᾺ 

Β0Π0]. Ὥσπερ κατηγορὼ σὸυ τίδε Φαμὲν, οὕτω 
κοὶ ὠπολάβω (βαρύ: »]: ὠπολαύω“) σου τόδε. 
ἰστέον δὲ ὅ ὁτὶ 'τὸ πώποτε ποτὲ μὲν τὴν δίναμιν ἔχε; τοῦ 
ἡξοτὲ “ποτὲ δὲ τοὺ πῶς. 

Ῥεα νΝ ΣὉ). φοδωλὸν] Οι, φειδόμενος" ἔνϑα 
δὺ δέϊ. 

5060]. φειδωλός τις ὧν ὃ φεύγων τοῦ διδόναι" τινὲς 

δὲ παρὰ τοῦ φείδομαι καὶ τοῦ δοῦναι. Οὐνυβοπάιιπι 
ψ ἀεί ὁ ὃ φεύγων τὸ διδόναι". τινὲς δὲ παρὸ τὸ Φε;- 

δομαι καὶ τὸ δοῦνωι. 

Ῥι γοῦν. 9558. κατώρυξεν] 9}. κατορύξας ὄκρυ- 
Ψεν ἐμέ. 

Θ0Π0]. καυτορύττω τι τὸ Φανερὸν κρύπτω. αἰνορύτ- 
χω δὲ τὸ κρυπτόμενον εἰς Φῶς ἕλκω. 

Ῥ. 79. ν. 840. αἰτῶν] ΟΙ. ζητῶν. 
[9]. εἰργυρίδιον] ΟΙ. ἢ δανείου “χαίριν ἢ δωρεοὶν 

υἱπλῶς. 
τ Ῥ, 2, 1. 5.54. Ησοο βομοϊπαπι Οοἄοχ Ρ15 σου ρέμη 

ΠαΡροΐ, βυήπηυμι 510: “--Ξ οΦιλαρῤγυρίας δηλώσῇῃ προκε- 
πρυ μμένης τῶν χρηστῶν φίλων. αἸίογο ]οοο 516: -ς 

“προκεκρη μένος καὶ τῶν χρηστῶν φίλων. 

Ρ. γ8.1. 10. ἡ ἀσωτεία παραπεπλ. ἐστὶ δι ἄνοια. 
ῬγοΡατα εϑί διώνοιωα. [906 ἀπρίϊοι ἔογπια, ὠὡσωτεξο, 
ἀσωτίας, ν. ὨόοΥΥ. δα Ομαχγέ. Ρ: ἀοά. Απιβδίθ]. Ῥοβέ 
διοώνοιω 5᾽αἴίτη ΒΘ 1 μι8θο, τ θη 18 δα Ρ. 75. 
΄-π. 5344. ἄλλως" ὅπερ πάσχουσιν οἱ παραπλῆγες, ἂν- 

'ϑρωποιν “δέ. ̓ εσωτείαν τεμνούμενοι (Βαβίαβ: ., 510. 1, 
» γυμνούμενοι 4), εἰς ἑαυτὸν μετήγαγε. 

Ῥ͵ 75. νι 341. ἔξαρνός ἐστι] ΘΙ. οπαρνένται. 
Ῥ. γὅ. ν. 549. παρασπληξ ὁ παιροιπαίων ἥτοι ὃ 

μαινόμενος, ἢ παἀρακεκομμένος. τὴν φρόνησιν" καταπλὴξ 

δὲ ψοφοδεης, ὁ δεδοικὼς τοῦ πόώντα. 

Ρ. γῦ. ν. 245. παρωθεβλημένος ΟΙ. ἐκδεδομένος. 
Ῥ. γῦ. ν' 344. ϑύ φαζ᾿ ̓ 6]. ἐκτὸς τῆς Θύρας. 
πᾶ ἐν ἀκαρὲ;} δ. ὀλίγῳ. 
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Ὁ. γῦ. ν. 545. μετρίου] ΟἹ. ἐλευϑέρου, μέτρον καὶ 
, 

Ῥ, γδ. ν. 446. τούγου τοῦ τρόπρου] ΟἹ. τῆς μετριό- 
τΤήτος δηλ. 

Τρ. πως μ᾽ ε:} ΟἹ. εἰμὶ κατωπολύ. 
Ῥ, γά. γ. 947. φειδόμενος] ΟἹ. ἀκριβολογούμενος 

γῶὼν Χροημάτων. 
014. ὡς οὐδεὶς ἀνήρ] ΟἹ. “χαίρει. 

.. Ῥ. γ΄. γ. 948. αὐνοι λῶν] ΟἹ. χαίρω, ἡνίκ᾽ ἂν τοῦ 
Φειόεσθοαι χρειο ἣν ΓΝ 

Ῥ.γά. ν. 54. ΟἹ. δεῦρο εἰξέλϑωμεν. 
ΤΡ14. ὡς] ΟἹ. ὅτι. 

Ῥ. γά. ν. 550. μένον] 6]. μονογενῆ. -- Οδἰογτην 
Ῥοϑδὲ μόνον ἴῃ ἰοχίπι ροϑίίτιση. οδὲ βδίσπθπ (:)» ἡποβ 
δ. σΠ1}}} 101 ΤΟΙ 500 [,. ἈΡῚ Πα ρούδομα ἰοααὶ Ἰπορ 1. ̓ 

Ῥ, σά. ν. 581. ὃν ἐγὼ} δείκνυσιν, ὡς καὶ τῶν παί- 
δὼν αὐτῶν πλέον τὸν πλοῦτον φιλοῦσιν οἱ ἄνϑρωποι- 

Ρ. γάς ν. 455, τί γοὶρ ἄν] ΟἹ. διωτί; 
Ῥ, γδ. ν. 555. πολλὼ ] Ο]. σολλώκις. 
1014. ταυτὸν] ΟἹ. ὅμοιον. 

8010]. ϑύμος ἐστὶ τὸ οἰγοιονοέμυον, ᾧ δ ἄκϑον 
οἰ πορίωαν χρῶνται οἱ πένητες. ἔχει δὲ τὸ υ βραχύ. τὸ δὲ 
ϑυμὸς. ὃ δηλοῖ τὴν Ψυχὴν, μακρόν. Λάάδ Τιοχίοίθ 
οὐγοιοκρόμυον οἱ Δ] Θ᾽ ᾶπὶ [ον πηαᾶπν οὐγοιοκρόμμυον. ᾽ν, 
ΤΠοΙ βίο 5. ἢ. 1. οἱ Ρ. 8. 54. ἀάνς 

Ρ. γδ.]. 99. ἤτοι κατοὶ πρόσωπο ομοιβ. 
Ῥ, γ6. ν. 5δ4. δημότα:} ΟἹ. ἤτοι οἱ ἀπὸ τοῦ αὐ- 

Τοῦ δήμου. 

ΠΡ14. τοῦ πονῶν ἐρασταὶ} ΟἹ. τοῦ κοπιῶν ἐπὶ- 
ϑυμηταί. 

Ῥ, 70. γ. 555, ΟἹ], πρόσιτεν κόνιν ἐγείρετε,» ὅτι ὃ 
κα! ρὸς ουχὶ βραῤδύνειν ἐστί. 

Ῥ᾽ γθ. ν. 556. ἡ δῷ παρόντ᾽ ] ΟἹ. καϑ᾽ ἣν ὠκμᾶ 
(οἰο)ὺ δὲς παρόντας βοηθῶν. ' 
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Ῥ. γδ. ν. 557. οὐκοῦν] ΟἹ. τὸ λοιπόν. 
ΤΡΙά. ὁρμωμένους] σι. . κινουμένους. 
Τ014. πάλαι] ΘΙ. “πρὸ ὥρας. 
Ῥ. 77. ν. 358. ὡς εἰκός ἐστιν] ΟἹ. ὁρμᾶν. 
ΤΡ1α. ὠσϑενέ:ς} ΟΥ. οδυνώτους. 
ΤοΙά. κδη] ΟἹ. ἀπὸ τοῦ νῦν. 
Ῥι ψ7..υ, 588. οἰξιοῖς} ΟΙ. ἄξιον κρίνεις. 
ΤΡΙα. ἴσως] ΟΙ. ὁμοίως. τρτε! Αἀνορθίαπι ἢ σως 6ἼΟΙ 

δἰ" ΓΟ ὁμοίως» 4ποα ἀπθΙΐαν! 1π ΠΟΙ15 δα Γοπρὶ Ρα-- 

δου. Ρ. ὅδ 7., 4ΆΤΩΥ15 Γαγα δ. Πᾶθο δ᾽ σηἰΠοδίο, σον 5 
ΘΧΟΙΊΡΙ15 ἀθηηοηβίγυι ροίΐθϑί. Ν,. ΝΙΘαΠάοΥ ῬΠΟν. 
ν. 990. 327. ΡῬΙδίο 1. ΥΗΙ. Ρ. 555. αἷς οὐχ, ἵππων μό- 
γον. οἰλλοὶ καὶ τόξων καὶ τῶν ἄλλων ὁπλων κοινωνία καὶ 

τοῖς ἀνδράσιν Ἰσὴ προστεταγ μένη ἴσως ὠσκέται. Οοπξ, 
ἨἩδίπάον, δα Θοτρ. Ρ- 360. ΠΊΟΠΥ 5118 μον Αμΐ. 
Ἄοπι. ΥΊ. ο. γὅ. ἔχϑρον δὲ ἴσως ἅπαν ἡγούμενοι τὸ πε- 
οιεχόμενον ἐλευϑερίας. τι Ἰεραπάπιπι 6 ᾿ἰρτο Υ αἴϊοαπο. 
Ὑ. Βοιβκῖιβ δᾶ ἢ.]. Ρ. τὅοω. ΒΡ. ὕὕυθιοιιβ ἴῃ "ΓΙ δοι οἱβ 
ΔΡ. Τρ άθηρτορ. ὦ Αὐημηΐαι. Μγοο]]. ΓΤ. Π. ρ. 29. 
Πῖρ5. ἔσω ς τοὺς ἐχϑροὺς καὶ ἑρμοδίως διώκετε. Ὁ]ο5-- 
βᾶγία ΤΑ Ρδοὶ Ρ. 94. ἢ. ο,ἷσως, ἐξ ἴσου, Ῥαγίϊεν, Ἐς, 
Ἐ αι ου. ““ 

1014. 98 ν] ΟΙ. τρέχειν» πρὸ τοῦ κ' τ΄ Δ. 
Ῥ. ΤΩΣΝΕ 9θο. ὅτου] σι. οὑτινος. 

Ῥ. γ7.ν. 501. δήπου λέγω] ΟἹ. ϑέλων ὡς ἐλ δννς 
διωβαλῶν τοῦτο ᾧησίν. 

ΤΡ14. ὠκούεις} ΟἹ. ἐμοῦ. 
Ῥ. γ8. ν. 2059. φησιν] ΟΙ. ὑπισχνῴται. 
Ῥ. 78. ν. 566. ψυχροῦ] ΟἹ, νεκροποιοῦ" τοιοῦτος 

γοὶρ ὁ τῶν πενήτων. Νεκροποιὸς ΤιοχίοἰΒ 446. Τίοπι 
ἩὐΝ εθε βεβξ' Μαπεοίμο ΤΝ΄. 6555. ψυχῇ δερκόμενοι νεκρο- 
δερνῇ νερτερόμορφα. Οοηΐ ον}. δα ΟΠατίοη. Ῥ. 170. 
Νερτερόμορῷος ἴπ ΤιΘΧΙΟΪδ ΠΟ ἸΠ8 515 σοΙηραΓθί. 

ΤΡι4. δυσκόλου] ΟἹ. δυόπ ριον; 
1ρι14. ὀπαλλαγέντας] ΟΙ. ἐλευθερωθέντας. 
Ῥ. γ8. ν. 264. ΟἹ. τί δέ ἐστιν τς 



σαν οὐ ἶννα,, οἱ 
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ΠΡΙ4. ὅ φησιν] ΟΙ. ὅπερ ὑπισχνέται. 
Ρ,. γ8. ν. 205. ΟἹ. φέρων ἦλϑε; ἐνταῦθα. 
1014. πόνηφο!] ΟἹ. γεωργοί. 
Ῥ. γ8. ν. 200. ῥυπῶντα) ΟἹ. ῥδερυπωμένον. Νοία 

[Π50] οπέϊατη “Δ Π σι ηἾ1. . ΑΡΟ]]οάοτγτα5 Ρο]ϊογοσί. Ρ. 18. 
(οἰξαΐιι5 ΥΥ 6556] Προ δα ὨΙΟάοΓ. 815. Τ᾽. Π. Ρ. άγω, 84.) 
δέῤῥεις δερυσσωμένα:. Ἡ 5 15 Γ.11. ο. ττώ8. ῥερυ- 

σηκέσ, (ἃ ῥυσῶν, ἥτιαὰ [ὈΓΠΛᾶ Π,οχῖοα οδγθηΐ). ηαοά ποπ 

5ο]οἰἑαπάππι. [π41}}}} ΨΊ, 15. ἀφῆκαν ἐῤῥιμμένον. τὶ 
ΑἸεχ. ῥεριμμένον. ΑΡγθβομῖιβ ἱπ Αἀάοπα. δα ὨΙποϊά. 
"“ΒαοΥαΙ4. Ρ. δάο.: ,, ἐπορέριπτο, Τὸ ὠπέῤῥιπτο, εα!-- 
πν ἐπ ΟἸγγ5. ΓΝ ΥἹ, Ρ. άγδ. Ο.““ Ῥμοίι8 [,6χ. ο. 580. 
συῤῥεραμμένον. 

ΤΡ14. κυφὸν] 6]. κυρτόν. 
{014. ἀϑλιον] ΟἹ. δυςτυχῇ. 
1014. δυσὸν] ΟἹ. ῥυτίδως ἔχοντα. 
1014. μαδώντα) ΟἹ. φαλακρόν. 
1014. γωδόν] ΟἹ. ἐστερημένον ὁδοῦ. Τιοδς ὀδόντων. 

οι, 
Ῥ, 79. ν. 267. ψωλὸν] ΟἸ. κηλήτην. ῬΙ]αΥ τηνι 

ἀἰδνὶ κηλητής, χιιοά, Τ,ΟΧΙ σΟΡΥΆΡ 15 ΟΥ̓ 5511, 15} -- 
Ῥαν!δ ΘΠΠΟΡτάρ 8 (Λπ4]. Βγαποκ. Τ᾿. ἢ. Ρ.7γ5. ΧΧΝ.. 

." [Ω 9» “ Α ΩΣ ’ 

Θ0Π0]. ὡς μετὰ τῶν ἄλλων κακῶν καὶ τὸ τῆς κήλης 
μ“ » κ᾿ ω - ᾽ὔ ] ΄ 

παϑος ἔχει τὸ γῆρας, χαωυνωθέντος τῷ χρόνῳ τοῦ σω- 
ματος. ν 

5610]. Διαβάλλει ὁ ποιητὴς αὐτῶν τὴν κωφότητω, 
ἕτερα γοὶρ εἰπόντος, ἕτερω ἀκούειν ἔδοξαν. μὴ λάβῃς 
δὲ ἔξωϑεν τὴν διοὶ εἰς τὸ ἐπῶν. ὠλλ᾽ ἔστιν ἡ γενικὴ πρὸς 
τὸ χρυσόν. ὡς Φαμὲν σωρὸν χρημάτων. τὸν γὰρ χρυσὸν 
οὐγγείλας ἐπῶν, οἰντὶ τῶν ([. τοῦ) ἔπη λέξας Χρυσὸν πο- 
ριστῶνταο- 

Ρ, 79. ν. 968, ὠνγείλας] ΟἹ. εἰσῶν-. μηνύσας. 
9014. ἐπῶν] (5]. δι οὐ τῶν. 
Ῥ, 79. γ. 909. δηλοῖς} ΟἹ. παριστῶς. 
[014. αὐτὸν] ΟἹ. τὸν σὸν δεσπότην. ᾿ 



ξοΆ {Ὶ ΧΦ ΈΒῬΙΝΑ 

ΤΡ. σωρὸν] ΟἹ. πλῆϑος ἐλθὼν χρημοτων Φέροντα. 
Ῥ, γο. γνῶ 70. πρεσβυτικὼν) Οσὶ. μᾶλλον μὲν οὖν. .π-- 

Ῥὶ σὸν σσ αν (18 ὥρα ἄξιον κρίνεις ---- 
ΤΡΙα. Φενακίσα-] ΟΙ. ἐπωτήσας. 
ΤρΙ4. Ἰἀγ ὑρφουνὸ ΟἹ. ἐλευδερωθῆναι. 
Ῥ. 80. γν. 9579. ὠζήμιος)] ὍΙ. ἀϑῶος. 
ΤΡ14. κ με] ΟἹ. φέροντος, βαστάζοντος. 
Ῥ. 8ο. ν. 9γὅ. πάντως] ΟἸ. κακῶς κρίνετε. 
Ῥ, 80." υ. 26. ὑγιὲς] ΑΙ. οὐδὲν (πρᾶγμαν) ὑπολαμ- 

βάνετε ἀληϑὲς ἐμὲ εἰπεν. 

Ῥ, 81. γ. 575,. ὡς σεμνὸς} ΟΙ. κατ᾽ εἰρωνείαν. 
Τ014. ἀμ ΟΙ]. ὁ ἄξιος ἐπιτρίψεως, τῆς 

ἀπωλείας. 

ΒΙΒΩΥν 570. χοίνικας} ΟἹ. τὰ ἡ δεσμεὶ, καὶ τοὺς 
λεγομένας κλάπας. 

1014. ποϑοῦσαι] ΟΙ. ὀνειδίζει, αὐτὸν ὡς δοῦλον. 
Ῥ. 81, νη 277. σορῷ] ΟἹ. τύφῳ. 
1014. λαχὸν] ΟἹ. κληρωϑέντος τοῦ γοώμμωτός σου 

ἀττικοῦ. 

Ρ. 84. ν. 270. ̓ διαῤῥαγείηε ΟΙ. διασιχισϑείης:. 

1014. μόθϑων] ΟἹ. λίαν αἰσχρὸς; ἀνόητος. 
1014. κόβαλος} ΟἹ, φλύαρος. 
Ῥ. δ8ά. ν. 280. τέτληκας) σι. ὑπέμεινας. 
Ῥυϑδ, γεῖϑον δ] ΟἹ: οἵτινες.» ἡμᾶς δηλ. 
1014. μοχϑήσαντες] ΟΥ. κοπιοίσαντες. 
ΤρΙ4. σχολῆς] ΟἹ. ἀνωσπαύσεως. 

Ῥ. 85. ν. 285. ϑύμων] ΟἹ. σκυλοκρομμύων. Ν.. 
Ἡδηδίονμιι5. εα ν. 718. Ρ. 941. 

1014. διεκπερῶντες) ΟἹ. διασγτῶντες. 
Ῥ. 85. ν, οϑά. ἐλλ᾽ οὐκ ἔτ᾽] ΟἹ. οὐδωμὼς. 
1014. Πλοῦτον] ΟἹ. τὸν Θεόν. 
ΘΒ 965::. ψινῦϑη. “ποιήσει] ΟΙ. καταστήσει. 

Ῥ. 80. ν. 580. ὄντως] ΟἹ, ἔστι πλουτῆσαι ι ἡμᾶς. 
1014. ἡμὶν (510) ὅνα!]} ον, Ἔν Σοῴοκλές εἰρητ αἱ 

“περὶ τοῦ ἡμὶν. ὅτι καὶ βραχύ ἐστι, διὸ καὶ ὀξύνεται. 
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μοὺ 
Ῥ. 86. ν. οϑη. Οοὰ. νὴ τοὺς ϑεοὺς. 
ΤΡΙ4. Μίδας] ΟΙ. ὡς ὁ ---- γενήσεσθαι δηλ. 

Ῥ. 8γ. ν. 588. ὡς ἥδομαι ΟΙ. λίαν εὐφιρωίνομϑι:. 
Ῥ. 85. 1: 8. γονΡα εἰς τζο φὴν ἀθδιμηῖ, 
Ῥ. 87..1..19. το ἐν τῇ ὑπ᾿ αὐτ' ᾧ χώρα. ϑιαιίην 

οἸἰξεπ έτη" γευθα λεγόμενοί τε καὶ προυττόμενο. 

Ῥ᾽ 88. γ. 5900. βουλήσομαι] ΟΙ. ἀλλὸ ἐγὼ ϑελήσω 
ἄγειν ὑμᾶς. 

{0 14. ϑρεττανελὸ]. ΟΙ. τοῦτο ἀπήχημα τῆς λύρας 
ἐστὶ. οὐ συνάπτεται τῇ τοίξει. 

Ῥ. 80. Υγ, 201. ὡδὴ σι. οὕτως. 

ΤΡΙα. παρασαλεύων (510)} ΟἹ. μετρίως κινῶν, ἔτυ- 
ψε γοὶο αὐτοὺς “πρὸς τὴν πυγήν. 

Ῥ συ Υ. 395. ἄγειν} Ι. ὁδηγῶν. 
1014. ὠλλ᾽ θα] αι. ἄγε. 

ΤΡ1α., ϑωμίν.} σ!. συχνῶς, πολλάκις λέγοντες. 

Ῥ. 90, Υ. οὕ: βληχώμενοι] αΙ. βοῶντες. ἄ ΠΧ Σ 
λέγοντες. τὸ βληχᾶτθαι ἐ ἐπὶ προβώτων. συνώπτετοι 
πρὸς τὸ προατίων. 

Ῥ. 90. γ. 9941. κιναββοώντων] ΟἹ. ὀσμὴν ὠποπεμ- 
πόντων. Ὗ. ποί, αα τορον. Οουίπί!. Ρ. ὅθι. 

1014. μέλη] ΟἹ. ἀσμωτ'α. 

Ῥ. 91. γ᾿. 905. ἕσεσ ] ΟἹ. ἀκολουθῶτε τὰ οαἰδοϊοῦ 

δεικνῦντες. δοῦτιβ. δεικνύντες. Ῥαιιϑαπίας ἴ. ὁ. ὅδ. 

δεικνῦντες. ϑυ!υγρῖτ5. δα ἢ. 1. Ρ. 8.1.1,» ΒΟΥ] ππτπ 
.» ἀσαία ΡΘΗ ηγα δεικνύντες. ““ [ἡ Τπιοίαηο ἢ". Π. Ρ. 70. 

ῬΘΓΡοΡὰπι οαϊπιτη ποραμιγνῦντες. , [ἀδπὶ γαϊοΐ ἴῃ Πο-- 

γαατπ γον στη 1 ΠΗ ϊγο5. 41 ΒΟΥ ΡΘΠΕῚ -- ύνοε, ΠΟ 
--ὔναι. Ν'΄ απᾶθ πιοπαὶ ἴῃ 1 ἰρϑίθηϑὶ δα! οπθ ΛΌβορὶ 
Ἠθαβίπροτῖϑῃὶ Ρ. 1290. 

μὰ. “τράγοι δ᾽ ἀκρατιῶσϑε) ΟἹ. ἢ ἤγουν δίκην τρά- 
γων τοὺς ὀρχεις λείχετε. 

Ῥ. 91. ν. 990. ϑρεττανελο] ΟἹ. ᾧ σαυτὸν παρεί- 
κασας. ποίογοπάα Πεάθο δά υ. τὸν οἠύκηπὰ 



ςοὔ ἘΧΟΕΆΕΡΤΑ 

Ῥ. 9φ1. ν. 997. βληχώμενοι] ΘΙ. οἰνα(βοῶντες. 
1014. καταλαβόντες] σ!. ὥσπερ ἐκεῖνον ὁ Οδυσ- 

σοὺς, κρωτήσαντες. 
Ῥ. 95. ν. 598. πήραν] ΟΙ. σακούλιον, ὥσπερ ἐκεῖ- 

γος. Ὁοηξ, Αἀάοπά. αἀ4 αταροσ. (ον πε. Ρ.871. ῬΙΟΡα 

ἐουπῖα Πυϊῃ5 γΟΟΙδ5 51 ΠἸΡ]1Ο1 κ᾿ ΟΡΙεν ΠΤ οχίοῖβ δἀάθ 
Πδθο: Σωκέλισμω. ΡΨ. γνϑῦγ. υὐὰ, ἃ ΠΙιοάογν. 81... 
οὐ 8, ἃ Ῥη ἄθι;:50. Σακελιστήριον. Νν. Ἡειηβίοτ-- 

ἢπ5. 8 ν. τοϑ88. ἘἘΡΤῪΤΠ ΒυυποΚΙι5 166πὶ ρ] οβϑθηια 6Π0-- 
ἰανὶί. Σαάκκινος. σάκκινον ἔσϑος 6 Οτοδοτῖο Ναζίδηζ. 
οἰίανι Ἡ ΟΘϑοῃ 6] πι5 86 ῬΒνγπίομτιπι Ρ. ιοδ. Ῥϑανν. 

ΓΡΙα. λώχανα] ΟΙ. ὦ συνῆγεν ἐκεῖνος εἰς τροφήν. 
ἐμέθυσε γαρ ἐκεῖνον Ὀδυσσεύς. Ῥοπίετγίιοτα δρθοίαῃξ υ. 
κραπολῶντα. 

1014, δροσερὼ] ΟἹ. τρυφερά. 
1014. κροωπαλῶντα! ΟἹ. μεϑύοντα. 
Ρ. .93. Υ. 509. ἡ ἡγούμενον] ΘΙ. προοδοποιοῦντα τού- 

τοῖς» οἷς ἡμᾶς ὠπεικαζεις. 
Ῥ, 96. ν΄ ὅοο, κωταδαρϑέντα)] ΟἹ. καὶ ὑπνώσαν- 

τῶ καταπεσίντα. 

Ρ, οὅ. ν. ὅοτι. ἡμμένον] ΟΙ. κεκαυμένον. 
1014. , σφηκίσκον)] ΘΙ. πάλον. 
Ῥ. οὅ. ν. ὅο9. τὴν Κύρκην (50)1 ΟΙ. τὴν Λαΐδα. 
ΤΡΙα. ονοκυκῶσαν) ΟΙ. ταρώττουσαν:" μιγνύουσαν. 
Ρ. 96. ν, ὅοῦ. ἥ τοὺς ἑταίρους] τοῦ Ὀδυσσέως 

ὠφειλεν εἰσεῖν- σκώπτων δὲ τὸν Φιλωνίδην, οὗ οὐ ἤρα Λαΐς 

σις ἐν Κορύϑωῳ πόρνη» τοῦτο ᾧησιν. 

Β. 9ά. ν. ὅοά. ἔπεισεν] ΟἹ. κωτέπεισεν. 
014. ὄντῶς κώπρους] ΟΙ. ὑπάρχοντας καὶ ὠγριο- 

χοίρους. δοοε ογριόχιοιρος Τιοχῖο ποϑίγα σαυθηΐ: ΠῸΠ 
οὐγοὶ Πμοδηρίαπιη, ἴῃ 4πο4 6 Νιοδία 1]]αΐπιπη δϑί- 
Οὐ Ηδπιβίθγμιιβδῖαπα 486 8 8ΟΥἼρ51 δὰ 1... Βοβ, ΕἸ-- 
ἸΡ5. ἢ ἢ οἷ, 

Ῥ. οά. γν. ὅοδ5. μεμαγμένον]) ΟἹ. μεμαλαγμένον καὶ 
ἐζημωμένον. Ὑ΄ Ἠδεπιβίεγμμ5, δα ν. εὐὖσι φο]], 1)1ι- 

οϑηρ. ΟἸοβϑαγ, Υ. ζημόννειν. 
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Π014. σκωρ1 ΟἹ. κόπρον, σκώτον τρώγειν. 
1014. αὐτὴ] ΟἹ. ἡ Κίρκη δὲ ἐμάλαττε τοῖς ἑταίροις. 
Ρ, 95. ν- ὅοθ. πάντας τρόπους (510) ΟἹ. τῆς Κίρ- 

κῆς τοὺς τρόπους μιμήσομαί φησι. 
Ῥ. 98. ν- ὅογ. γρυλλίζοντες) ΟἹ. φωνὴν χοίρων 

αφιέντες. 
ΤΡ14. φιληδίας] σι. φιληδονίας. οἰνοίως. 

Ῥ, 95. ν. 508. ἕπεσθε] 6]. παροιμίω ἐπὶ τῶν ὠπαι- 
δεύτων λεγομένη. 

1014. μητρὶ] ΟἹ. ἐμοί. 
Ῥ. 95. 1. 15. 54ᾳᾳ. ΓΑλλως. ἔστιν ἡ Κύρκη ἐκ τῶν 

Λαιστρυγόνων, παρελϑοῦσω πάσας τοὺς γυναῖκας μα:- 
γείωις. προςέσχε δὲ αὐτῇ Οδυσσεὺς μετοὶ τὸ φυγεῖν 
- ἐκπέμψας (5ϑπο καὶ) --- ὑπ᾿ αὐτῆς ἐγεγόνει- 
σῶν διώ τινος ποτοῦ, νυκτὸς εἰς τὴν τούτων --- μόέλυ 
-- καὶ πρὸς μοιχείαν αὐτῷ συνελθεῖν ἐπ. --- ἐμίγη 
καὶ ἐποίησεν υἱόγ. Θέλων οὖν --- ἐκεῖσε τῆς Δ' Οὐτὰ 
Ἰοουίίομθ ἐποίησεν υἱὸν οοηΐ, Αγραπιοπΐί, οχίνγ. 50-- 
ΡΟ]. Τγαομῖπ., τὶ εἀϊ. ΑἸά. Παρεῖ: ποιεῖ παῖ- 
δας. Δυριμποηΐ. Δρο]]οπ ἩΠοα. ποιὲς ἐκ Νεφέλης 
δύο παιδως. εϊπάθ: ποιῶ ἐξ αὐτῆς ποῶδας τέσσαρας. 
ῬΙαίάγοιιι5 ῬαγΆ]]. Τὶ, 11. Ρ. γ8γ. Ῥεῖβκ. μόνον ποίδως 
οὐγαϑοὺς τῷ Σπάρτα ποίει. Ἰάοπι Μον. "ΠΣ. 1. Ῥ. 572. 
γυγιί. Παιδίον μὲν γοὰρ οὐδεμία ποτὲ γυνὴ λέγεται ποιδ- 
σαι δίχα κοινωνίας οἰνδροός. τινὶ τιοχ βου θοπάθπι Ραῖο, 

Ι Ῥτδθῆχο ἁγιοι]ο, ἃ μύλας καλοῦσι. Μδεάπϊατ θοάδθηῃ 

Ὁ Β6ΠΒ1ι τπιϑιρραΐ Ἰάοπῃ Ὗ'΄, ΑἸοχ. ο. 45. ἑτέρους (υἱοὺς) ποιη- 
"σόμεθα. Τλιοίαπιιβ Τ᾿, 1. Ρ. δὅο. ῥᾳδίως ἐνέπλησε σαΐ- 

᾿ δὼν τὸν οὐρανὸν, τοὺς μὲν ἐξ ὁμοτίμων ποιησάμενος . ἐνί- 
ο΄ ρὺς δὲ καὶ νόϑους ἐκ τοῦ ϑνητοῦ καὶ ἐπιγείου γένους. 
ο΄ ῬΙΑΙΑΙΙ5 ορὶϑέ. 97. εἰ καὶ σφόδρω σοι! βουλομένῳ υἱὸν 

ποιήσασθαι, ϑυγάτηρ ἐγένετο. Οδίοτιπι ΘΧθπιΡ]8 4}1αϊὰ 
ἀοοοηῃξ, 5ῖ0 (1οἱ εἴϊαπι ἀθ πηαίσθ, 46 4πὸ τιδὰ ἀπ 1{4-- 
νἹ ἘΠ], ο.6 116 δα Μαγροάμτη Βοοκπηδηπὶ Ρ. 156. --- Ἐκέσε 
το ἐκές ἱπρυίμηῖθ ΟΥὐδηιπηδίϊοῖθ, 564 εἰΐϑιη ο] 551015 
βου ρίουθ 5. πἰϑεγρδΐίαγ. 

σ᾿ υἱρνυν νυν νυ νυ οι Ὴ ΨΝ 

᾿ ᾽ν 
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Ῥ. οθ. ν. ὅο9. ἀνωκυκῶσαν] ΟἹ. ἐἀναταράττουσωαν. 
Ῥοοβια  ψιο, μαγγωνεύουσαν] ΟἹ, γοητεύουσαν. 
ἐρ14. μολύνουσαν) ΟΙ. μιαίϊνουσον. 
Ῥ. 97. νι ὅτι. λαβόντες] ΟἹ. κρωτήσαντες. 
ΤΠ. Φιληδι ἵ-] ΟΙ. φιληδονίας. 

ΡῬ 97. ν. ὅ15. Λαρτίου ἢ σΙ. υἱον δηλ. τὸν Ὀδυσσέα. 
101. τῶν σαχεων]. ΟἹ. ἀπὸ τῶν ὀρχιεῶν. 

4 97.0. ὅτ. μινθώσομεν] κόπρῳ πώσσομεν, ὅτων 
γοὶρ ὑπὸ κορύς ζης οἱ τροΐγοι κατωσχεϑῶσιν" οὕτω 'σιρὸς 

ἀπαλλαγὴν πώττονται. μώϑος γα ἡ κόπρος. 

ἘῸΝ. 1. Ὑ9 56: ξίφος ἐπιζφέρο μέν σοι --τ στό- 

μοᾶτ, τῆς Χαρ.- 

Ῥ, 98. ν, δ1τ4. ῥ'να) ΟἹ. τὴν μίτην. Ῥαπίαδ: ΟὟ. 
Ποδηρ. “ 

500]. Ὁ ᾿λρίστυλλος οὗτος ἀβλβοα ἦν καὶ τῷ 
στόματι χάσκων. ὡς τεῖς δ( ὧσι κινεῖ ἣν γέλωτ᾽ ὥ- 

Ῥ. τοῦ. ν. ὅ10. σκωμμάτων] (ΟἹ, ὕβρεων ἔλευϑε- 
οωθέντες. 

Ῥ. 100. ν. 51γ. ἐπ᾽ ἄλλ᾽ δος} ΟἹ. εἰς ἄλλην ὁδόν 
τινοῦ. ' 

Ῥ. τοῦ, νυ. 518. ων] ΟἹ. “πορευϑ εἰς. 

1014, λαϑοω] ΟἹ. κρυφίως τοῦ δεσπότου δηλ. Κρυ- 
Φίως, αἴ 11 Πα] ΠἸ5Π10 11, ΟἸΠΠΔ ΦΘΏΙΕΥΟ {1} ΣΙ ΓΕΓ, ἵν 

Ἐακί. Ερ᾿5.. Οὐ. ῥ. 9οο. ΡΤ ἡνετησῖα ἈΠΠῈ κρυψι- 
βουλος. το αἰϊίαν Οοπϑίαηἐπιι5 Ῥουρῆντορ. ᾿Πδοῦο, 
ἀπ Μοιϑι: Οροτν. Τ᾿. ΨΙ. ο. τάοο. [Τ}1ίθιη κρυψίῷρων, 
«υοά πϑαρραὶ Ἐπιϑέα 15 αα ἘΤοπιον. Οὐ γ55. Ρ. 377, 10. 
Κρύφιεμος, ἃ ϑομηρίάθρο ο ἕο ΘΟΜΙ ΠΟΙ ΠΟΡΆ ΠῚ ἘΠῚ 
ΟσσατΓαΐ, ἸΘΉΟΤΟ. ἘΔΡῚ 1015 ψαίάθπι 1 1 ΔΜανῖπο Ό, ὁ, 
δχίν. Ρ. 8δ. δ 1 καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐκώ κρυφίμων 
λεγομένων. 864 101 πάρθγθ Οοάϊοοβ κρυῴίως. ἀοοοπὶ 
μοίαθ ἀοοίββι πη} ΠΟ]ΒΒΟΠ ΔΩ͂Ι. 

Ῥ. τοῦ, ν. 519. τοῦ δεσπότου! δείκνυσιν ἐνταῦθα, 
ὡς τοιαῦτο οἱ δοῦλοι ποιῶν εἰώθασιν. 
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Ῥ. τοῦ. Υ. ὅ51. μασσ. τὸ λοιπὸν, οὕτω] ΟἹ. εἰς 
τὸ ἑξῃς. 

014. κόπῳ] “τῇ τολα πτῶριος συνυπάφχειν - - τῷ 
ὑστέρω, εἰ ἄρα τούτου δεήσεται. 

Ρ, 101. γ. ὅ99. ὦ νδρες δημίτα!] ΟἹ. ὦ ἀνδρες οἱ 
επὸ τοῦ αὐτοῦ δήμου. 

»» 7 Ὁ ω] ΕῚ . 

Ρ. τοι. ν. 955. ὠρχοῖον] ἐνταῦθα τὸ ἐστὶ λε (510) 
καὶ χαιρετᾷν. Χαιρετῶν Ῥυίπιπι πῖσ σηῖῃὶ οὐ αἴτι πη. 
Ὅς φἰπηὶ ἴουπια χιαιρετεῖν Υ. ἘΓοΙβίθγιι5. δα ν. 792. 

1014. σαπρόν], ΟΙ. σεσηπωμένον.. Σηποῦν Ὀϊιδητιαια 
ΤΏ1Π1. ΠΙδ1 ποὺ ἰοοο, ἰθοίπη. 

Ῥ. τοῦ. γ. ὅ94. ἀσπάζομαι] ΟΙ. μ ἜΨΤΝ καὶ 
περιπλέκομαι. 

Β᾿ χ09. Ὑ. ὅ95. συντεταμένως (510) (51. μετοὶ τά- 
ξεως. 510 συντεταμένῃ οἱ συντετ ΑὟ μένῃ σΟμ Πα πη τ 
ἴη Χοπορπομῖ5 Οδοομ. Π, 18. Οἰπηϊπο 46 σουηπηι-- 
τα ]οπ θιι5. Πογαπα σορηαίουιπηααιθ γογθοσῖπιν, [106-- 
50}6]. ποίαξ. ἴπ ῬΙΠΟΠΐ8 οραϑβο. Ρ. 318. Ηπάσοη, δά 
Το. σι. ἈΠοίου. ρ. 587. Ἐεῖβκ. Τόνγυ!}}. δα ΟΒα-- 
τἱΐοπ. Ρ. θά. 584. ΥΥ̓ἐββεϊηρ. δὰ Ἡδνγοάοί. Ρ. 0905. ἃ. 
Μέβσγαν. δα Ἐλισρι4. Ἡρο]εη. γν. 1005. ὙΥακοΠο]ά. 
511γν. Οὔ. Ν. Ρ. 8. ΕἸβομεοσ. δα ὙΥ̓ 6Π1ογ. Π]. ᾿. ῥ. 177. 

Βαϑβ. Ἐρῖβε. Οὐῖς. Ρ. 24ο. 
1014. κατεβλακευμένως (510})]}7 βλακείω ἡ ἀπὸ τῆς 

τρυφῆς ἄνεσις, ἢ ῥαθύμως. 

Ρ. τοῦ. ν. ὅ90. ὅπως] ΟΙ. ὁρᾶτε καὶ σκοπεῖτε. 
1014. συμπαραστάτωη ΟἹ. σύμμαχοι», βοηθοί. 
Ῥ τος, 1. 0. 584ᾳ. Οοάεχ Παροὶ σένης ὧν. 
Ῥ, τοῦ. ν. ὅ27. ἔσεσθε] ΟἹ, γενήσεσθε. 
014, σωτῆρες] Ὁ]. φύλακες. 
1014. τοῦ Θεοῦ] ΟΙ. τοῦ Πλούτου. 
Ῥ, τοῦ. ν. 528. ϑαῤῥει] ΟἹ. ἔχε ϑάβῥος. 
ΤΡΙά. ἄντικρυς] σι. φανερῶς. 

Τοϊά. δόξε;ς) ΟἹ. νομίσειςγ ἡμᾶς τὸν χορὸν δηλ. 
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ΤΡΙ4. μ᾽ ἤΔδην (510)] ΟἹ. πολεμικώτατον. 
5001. οἰνδρέϊον ἤδη καὶ σπουδαιότατον καὶ πῶν 

ὑπὲρ τούτου, εἰ δέοι, παϑῶν ἕτοιμον. 
Ῥ, τοῦ. ν. 829. δεινὲν] ΟἹ. χαλεπόν. 
Τ014. τριωβόλου] ΟἹ. ἕνεκα τριῶν ὀβολῶν. 
Ῥ, 1οά. ν. ὅδο. ὠστιζόμεσϑ᾽] ΟἹ. εἰσερχόμεθα 

ἀλλήλους ὠϑοῦντες πάντοτε. 

8080]. Ὅτι οἱ Ῥωμοῖο, ὠστίας τοὺς ϑύρας φασὶ καὶ 
τὸν ϑυρωρὸν ὠστιοριον. ὐπὸ τούτου οὖν ὠστίζω τὸ εἰσέρ- 
χομαι γίνεται. ἔστιν δὲ ὠστίζειν τὸ εἰσέρχεσθα; τινας 
ἀλλήλους ὠϑοῦντας ἐπὶ τῆς θύρας. 

Τρ. ἐκκλησία (510) ΟἹ. τῇ συναγωγῇ. 
Ῥ. τοά. ν. ὅδι. παωρείην ] ΟἹ. καταλήψαιμι (7) 

παραχωρῆσαι τιν. Οουτῖρ. καταλείψαμι εἰ παρα- 
χωρήσαιμι. Νοία ορίαείντιμη. δου] 1. καταλείψαιμι 
παρὸ τὸ καταλείπειν, 41 ΔΟΥΙδέτ5 ῬΓΟΡΙΙ8 ὙἹ θέα 
Οτδθοϊίαςς. οἰ ΙΟΥΊ5. ἣ 

Ῥ. τοά. ν. ὅδ. προσιόντα} ΟἹ. προσερχόμενον. 
Ῥ. τοά. ν. ὅδ4. βαδίσει] ΟἹ. περιπωτήσει. 
1ὦὈ014, τώχει] ΟἹ. συντομίω. 'ΓΠοπΙ45 Μδδ. ν. θ54. 

ὅταν συντομίων ἔχωσιν ἄμφω οἱ χρόνοι. 1)ὴ6 οΓαίϊοπς 
Ἠοηγϑ51ι5 Ηδ]ιο. ΓΠ. Ἱ. Ρ. 775. ἡ καλουμένη συντομίφ.- 
ΟὈΪϊίον 1 οχίοὶβ δἀβ σύντμησις. 40 αἰΔγ 8 Π0]18-- 
βίεβ. εὐ Ριπάαγι Νϑη. ΠΙ. 1, ἱερομηνίαν δὲ λέγουσι κα- 
σοὶ σύντμησιν τὴν ἱερονουμηνίων. Ὦδ ᾳιὼ ϑομο]αβίαβ 
Ἰοοο ν. Πουυ,]!}, δά ΟΠαγιΐοη. ᾿. 5185. 

Ῥ, 1τοά. ν. ὅὅ5. πόϑεν] ΟἹ. ἐπὸ ποίας αἰτίας. 
1014. σρόπῳ] ΟἹ. σκοπῶ. ἢ 
Ῥ, 1οδ. ν. ὅ5θ. οὐ πείθομαι] ΟἹ. οὐ σιστεύω. 
Ῥ. τοῦ. ν. 557. λόγος] ΟἹ]. φήμη. 
{014. Ἡρακλέα] ΟἹ. ὡς ὠποτρόπαιον τῶν κακῶν. 
Ρ. τοῦ. ν. ὅ58. ΟἹ. κουρέξου τοὺ κοινῶς μπαομπε" 

ρὥα. Ββαβίί5: γ,[,658 βαρβερέια οἱ νά Ἰλιοαπρ. “ 
Ῥ, τοῦδ᾽ 1. 1.7... δα. ᾿Εργαστήρια ἦσαν τοὶ κουρεια, 

ἐν οἷς οἱ βουλόμενοι τος τρίχας τῆς κεφαλῇς καὶ τοῦ 
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ΘσΟΌΙΟΙ5 ῬΑΒΙΒΙΝΙ. σαὶ 

“πώγωνος ἐκείροντο, ὁπότε ἐκίβοῶεν τοῦ μέτρου. Βαϑίλι8: 
.» 810 Βεπ6, οπι. κείρων εἰ οαπιόντες. ἡ“ 

Ῥ. 1οδ. γ. δ59. ΟἹ]. ὅτι ἐξαίῷφνης ὁ ὠνὴρ ἐγένετο. 

Ῥ. 1οδ. ν. ὅά4ο. ϑαυμαστον] ΟΙ. ἐκπληκτικόν. 
της πιϑπι ΔαΙΘΟΙΥΙ ἐκπληκτικὸς Τιοχίοα ἱσπογδηΐ. 
Ιρπογδηΐ δἰϊαπι ᾿ιϑαπι εἰπι5 γαιητηδίϊοιιπη. ϑομο]ὶα-- 
ϑ[68 ΠΟΥ ]]]πιι8 δα ν, 197. ἐπίῤῥημω τοῦτο ἐκπληκτι" 
κόν. ἢ, 6, 5 βιιῆοαπϑ ἔκπληξιν. 

Ρ. 1οδ.. ν. δάτ, 6]. ὠγαϑόν τ᾿ ποιῶν --- μετακα- 
λῶτα.. Νοῖία ππο τιϑυτα Ἰοοιι 015 ποίέν οαγαϑόν. 
810 1ἴηἴρα δα γ. δάά. (Ἰ]οββαΐου ἰιϑιιβ δϑέ Ἰοοιιοη6 κρέςτ- 
τον ποιέιν. 

Ρ,.105. ν. δάς, ΟἹ. οὐδαμῶς σύνηθες τῇ χώρα. τ’ 
πρᾶγμα ποιέξ. 

8080]. Διαβάλλει ἐντεῦϑεν ᾿Αϑηναίους ὡς ῷϑονε- 
ροὺς καὶ κακογνώμονας καὶ μὴ ὶ μεταδιδόντας τοῖς Φίλοις 
χρηστοῦ τινος. Κακογνώμων οἱ κακότροπος ἰυπρὶϊ 
ϑοἢο] αϑέθ5 Οὐάϊοὶβ Το μη 5815 δα ϑορῇοο!. Αἴδο, γ. Ἰοάς. 
ἴῃ ΓΔ. ῬΌγροΟΙάΙ ΟΡ βογυαὶ. Οὐ. Ρ. το. Οβιίεν 1,6-- 
ΧΙΟΙ8 ἀροράνης Παθ γοοθβ δα οαηάϑθμι γοΐεγεπάδα [4-- 
ΤΑΊ] ΔΩ. Κακαγγελέν. Βεπποβίμθπεβ Τ. 1....8.χ8.}58. 
κακαγγελῶν μὲν ᾿σϑι μὴ ϑέλοντα με. ΒΔ νι μὰ 
ἢ.1. ». θ41.: ,κακαγγελέν πὸ γοῦρο Βαυ. κωκαγ- 
»ογέλλειν ῬαΓΙ58. ὉΓ. εἰ βαρί. οἵ 810 γἱάθέιν πὰ Απρ. ρσ, 
»αΠὐοαιθ ἃ ῬΥΪΠ.8 τι ἔϊτι1558., 564 τεοθηίίου δα γὰ]-- 
᾿ φαῖαθ“ς [κάκ᾽ οὐγγελῶν] »»ποάπτη γτοίογιηαγιί. “ς. 810 
δα ϊάϊε εἴὔδαν ΑἸ ρσογιιβ 1η Ζ2)Ἴδοοι78 ΟἼθο5 οἤοῖδὶς εἷε 
εαἷνεῦβ ογαΐίφιτδ, Ἴ. 1. Ῥ. δ40. μᾶς ποία δὐβογρία: 
» Κακωγγελέεν - - - ἢὶς Δ]ΓΕυ Ὑουϑιι8 εϑί ἐσ Αη!ροηὰ 
»» ϑορβοοβ ἅ). δαϊδ. κάκ᾽ γγελῶν: Ἰερὶ οὔπτα Περι. 
 Κιὶοὸ τπὸ γοσρο χωκαγγελθν ἃ κακαγγελέω, θδπι 

Ἂ Μεθ νἷν ἀοοΙ βϑἴχητι8 σουϑιιπι ἔα ΡΌ]Δ6 ΘΟρῃοο] 686 ἴπ- 
ἀϊοαββδθῖ. ΜΙμ1 οὐπὶ ΤΑΥ]ΟΣΟ (ρ. ὅ12. Ἐ. 6151.) βου θεη- 
ἄτπμι οϑὲ: ,, ἼΆΡΙΟΙ οϑὲ οαἱιϑάδαι, οὐἷπ5 ἰοους 181 [6- 
»; ϑ:1πϑη11 ποῖ ΟοοτχΥϊί, “' 
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τ Ιδοοεην. οοπῆτπιδηΐ οοὐά. Π), Τ,,. δὲ ΧΟ ΤΠ ορῖμιν 

παν ΕΝ Ων αρυά 6 Υ, οἱ ἐλυιηββάηδθαν αριά 
Ὁ οἱ Ὅς, φποά αἱ Υ ΠΝ 4 τᾶν. “ς. Αο νεὶ- 
"πα Υ ὈΘΕ ΟΣ ΩΝ ἘΩΗ 05 ἀπ ΠΊΥ]ΓῸΒ ἐρρ με Θ5ϑβοῖ: 
4αοστιπη τα οηθμι ὨἰδῚ ῬγΟΡαγουίβ, βουῖθοῦο ἄθθ6 18 

καχ ἀγγέλλειν, 4ποά τηρῖρο δἀνουβαΐαν, Ουοά κα- 

ἴδηι ΝΥ ἈΚΟΉ] 15, πος Τ)θπποϑί ΒΘ Π18 Ιοοο τι5118, θἔϊαιη 

1ῃ παντρ 5 Ηδοτγο. ἔαν, ν. τι50. κακ ἀγγέλλων ἴπ κα- 
κανγ γελῶν τα ἀπ} ΟΘΠ 56, ΠΟῺ ΔΘΘΟΠΠΟΥ. (εἴο-- 

τί Ῥίαπε 510 41οἱδαν ἐὐδρομλεῖ . Ὧπο 1, Ὀχῖοα Ρθυϊπὰθ 
σαΓΘηΐ. ΡΒ ΒΙΟΠ 5 Ρ. 114. Ῥάμνν. βυαγγελῶ οὺ ὃ 

Πλάτων ΤῸ Σ δεύτερ θοὸν πρόσωσον λέγει εὐαγγελᾶς. -- Κα- 
κηπελία. Υ. ἜΘΕΤΝ «ἃ ὉΠανιίομ. Ὁ. 775. 54. οαππι5 

ἀηγοηΐα ΤΟΡΘΕΗ. ᾿ουρΙ5 Βπποηά δὶ, ΠΣ, ΠῚ. Ρ. 594. 84. 

ἡποα Ῥογβοππμ ἴῃ ΔΡΡΟΠά. βαρτι. --- Κακοβίωτος. Ν. 
Ἡοιηβίονμτ5. δα ν. οὐδ. --- Κακοβουλοσύνη. Ν'΄ 510 γ1- 
{1η8. οὐ όκοηρς Ρ. οὖ, 41}. ---- Κακοδαιμόνως. Τπιοίαπτις 

Τ, 1. Ρ.. δ47. οὕτω κακοδαιμόνως διακειμένῳ. 510 Θἔἴα πα 
ἼΠ. ΠΙ. 5». 119... Κακόδεομος. ὕπταν μα γοσθ ὅ6Πο- 
ἸΙαβίο5. ᾿ΓΠΘΟΟΥΙΙ εὐ 1ἀγν}}. ΤᾺ. οχίγ, -- Κακοδρομία. 
Ἠ οοίποπτ πη ὁ τῆπρσαν γαἤοαπο ρ συαυητπαί! δ66-- 
βροίο (ΟΟΧΟΝΊ.ν. 5. -- Κακοεργής. Τιοσίμασ 1ἢ Με-- 

ὩδΙΠοΠ5.1. ν. ὅ1. "6: τ 5.54, ες Κακομωνέιν. ῬΠΠῸ 

ΤΙ Ῥ. δοι, 8. Μδηρ. κῶν αἱ οὠνθρώπων σοφίαι κακο- 
μανῶσι- --- ἠἰουλὸρηῥμνῷοθῶι, ἃ ΓΘΧΙ ΟΡ ΓΆΡ 18, ΡΓαθ- 
εἰπί6 1). ϑοοίίο,, γεοορίαιη, ΠΟ ΠΔΪΓΟΥ δὶ 4115 81η8-- 
Ἰορίαθ, ᾳαῖρρε πηΐοθ ρΡΌΡδηΠ κακομηχανέῖν. δάγεον- 
5ΥἹ ἀἸοσαΐῖ. Ῥ]αΐάγομι5 Μον, Γ᾿. 1. Ρ. 87. ννγιίί. Οὐ 
“γοὺο τὸν Θεὸν ὁ ποιητὴς οἴεται κακομηχανᾶσθαι τοῖς 

οἰνθρώποις. Οἰαπία εἴ γϑοίθ, ορίποῦ; ῥγαβδϑίθπε!551-- 

χητι5 ΘΠΠΟΥ : ο.χακομηχανασθαι. ΪΝΟΙ ιι5115 511ΠῚ ΘΟ) 
οοἵρα το! φαονιηι Πργόνιιηι σΟΠΒΘΏΒιιΩ1 Τηλ 818 1ῃ κακοὶ 

σαι; ᾳποά μαρεῖ Ὦ. εἰ Νῆοβο. 5. ἃ οοῦγθ- 
»»οἴογο, οἱ Ἠεϊβκίο ρῥ]δοιιογαῖ. ς. ΑΠαπὶ Ἰοσα πὶ οἰζαν 
ϑοΠηθίάθν 5. 6 Οἰθιιθηΐο ΑἸοχ. Ῥ. 5: 55, 14. Ῥοίξ. καὶ 

σὴν ἀλλὴν βλακείαν κακομηχιανώμενοι- ΠΑΡ μλη5 1ρῖ-- 
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τὰ ασιοά 510 58115 γεβροηάοαὶ Επασιριάθο Ηθγοι]. [πγ, 
ν. 8θῦ. Βαιπ. σταδιοδρωμοῦμαι.] --- Κακόπλους. Ὁ8-- 
τὰν πὰὸ νοοα ϑομο]αβίθϑ δα ΡΠ] οβίγα Ἡϑγοῖοα Ρ. 478. 
Βοἶβ5. -- Κακόσημος. ᾿ΑΠηΠΟΠ 5 1π Αὐϊβίοίο]. Οδίορ. 
οἰϊαΐα5. ἂὸ Ἠοδβοθ]ο δα ῬΗγγ πῆ. ρΡ. 145. ἃ. Ῥαμνν. 
κακόσημον ἴσασιν οἱ ποιηταὶ τὸ ὄνομα. --- [Κακοφήμως. 
ἩάᾶΡροὲ Μαδπείμο Υ. νυν. ὅ52ὅ, 864 βουρεηάππι γἱα δέ" 
κακοφήμων.]) --- Κακοφραδμοσύνη. ΟτΥρ θα 46 ἰθυσγαθ 
ὙΠ 0 11}. γ. 41. κακοφραδμοσύνῃσι νόοιο. Νόοη εΥδΐ ἰσὶ-- 
ἴπν' σα ΘΟ πο ἀογὰ5 46 ἢ46 αὐἀϊεοίνί κακοφραδμων ἀ1-- 
Βιΐατοι, ̓  ἙἘποίαγνιι {Ππ4 Ὠ. ϑοοίξιι5 ἃ ῬΠΒΔΥΟΥηΟ, ΦΈΘΙ,, 
ποπ ἀπδ]ίο 6 γείουι Οσδιητηδίϊοο Πα1151556. --- Κακχό- 

χρήστος. Ἠδθεὶ ϑομοϊϊαβίθβ δὰ Ῥῃμοβίγαι Ἡθγοίοα 
ΡῬ. 412. ΒοἹ55. 

Ῥ, χο5. ν. 545. ΟἹ. ἀλλ᾽ οὐδέν σε ἐγκαλύψας λέξω. 

ὥ 
Ῥ, τοῦ. ν, 544. ἄμεινον] ΟἹ. κρῶττον ἢ πρὸ (510) 

“ποιῶμεν. διώγωμεν. 

Ῥ. τοῦδ. ν. 545. ΟΙ. τὴν εὐπραγίαν σοι. 
1014. ΟἹ. ὑπάρχεις γοὶρ ἀπὸ τῶν φίλων. 
Ῥ. 1οθ. ν. ὅ40, ἀληϑῶς] ΟἹ. ὁμολογουμένως. 
Ῥ. τοῦ. ν. δ47. ἔσομαι.) ΟΙ. γενήσομαι. 
ΤΡΙ4, αὐτίκα] ΟἹ. ταχέως πανυ. 
Ῥ. τοῦ. γν. 548. ἔνι] ΟΙ. ἔνεστι. 

1014, κίνδυνος) ΟἹ. φόβος. 
Ρ. χοῦ. ν. ὅ49. οἵος] ΟἹ. μέγας. 

ΟΤΡΙα. ἀνύσας ΟἹ]. σπεύσας. Σύναπτε τὸ σπρτὲ 
πρὸς τὸ ἀνύσας. Οὔπι ποβίτο ἰοῦ οοπΐεν ϑορῆἤοο] 18 
Οοά4. Τυτ. ν. θ55. φράζε δή, τί φής. δὰ ᾳ,]. ΠΈΡΕΥ 
οομραγανυΐ ΧΘπορμοιί8 Αμα}. 11, 1, 15. σὺ δ᾽ ἡμῖν 
εἰπὲ. τί λέγεις. 

Ῥ᾽ τοῦ. ν. ὅδο. κατορθώσωμεν) 6]. οὗ βουλεύυμαι. 

Ῥ. τοῦθ. ν. ὅδι. σφαλῶμεν] 6]. ἀστοχήσωμεν, 
ὠποτύχωμεν τούτου. Π 

1Ὀ014. ἐπιτετρίφϑαι! Θ]. ἀφαν,σϑῆναι παντελῶς. 
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Ῥ». τοῦ. ν. ὅδ. φορτίον] ΟἹ. τὸ βάρος, φρὸς ὃ δυσ- 
“χεραΐίνεις καὶ δειλιῶς. 

ϑ0}|0]. τὸ Φορτίον διχῶς ΠῈΣ το ) βάρος. Φορ- 
τίον καὶ ἡ μέμψις. 

Ῥ. Τοῦ, ν. ὅδ. ἀρέσκε!] ΟΙ. ἀρεστὸν ἐμοὶ δοκέξ. 
ΤΡΙ4. ἐξαίφνης ἄγαν] ΟἹ. παραυτίκα λίαν. 
Ῥ, τοῦ. 1. χῦ. 54. φοβούμενος τὸν Δία. μὴ ὦπο- 

τυχῶν ἐγείρῃ αὐτὸν πρὸς ὀργὴν, καὶ ἐπιτρί ψῃ 
αὐτόν. 

ΤΌΠΟΥ, 5δά. οὕτως] ΟΙ. ὡς ἄδεται καὶ ὡς αὐ- 

τὸς λέγεις. 6 οο πιδι1 γὙ 6 ΡὈὶ ἄδειν᾽ γ. Μυβργαν. δὰ 

ΤαγΊρια, Απάτοπι. γ. θ520ο. 
1014. αὖ δεδοικέναι] ΟἹ. πάλιν δειλιῶν; Φοβέσϑαι- 
Ῥ. τογ. ν. 555. πρὸς] ΟἹ. ἀργόν. 
014. ὠνδοὺὸς} ΟἹ. Ἰδιόν ἐστι. 
[Ὀ14. ὑγιές] ΟἹ. ὀρϑόν. 
14, εἰργασμένου] σι. πρἄξαντος, 
ὅ0Π01. ἡ πρὸς πεντον ὠττικῶς. ἔστι ἴδιον δηλ. 

κακοῦ. 

Ῥ, τογ. ν. 556, σῶς κ' τ. λ.] ΟἹ. ὕδιον ἰνδφὸρ, εἶρ. 
ασμένου. 

Ῥ. τοσώ ὅδ7. ἥκεις] ΟΙ. ἦλϑες. δὼ 

1014. ἀργύριον] ΟΙ. ἃ οὐνούτιϑέοσιν ἄνοι τῷ ϑεῷ. 
Ῥ. τογ. ν. 558. ἴσως] ΟΙ. τώχα. 
1014. μεταμέλει [ ΟἹ. μεταμέλεια γίνεται τῆς 

κλοπῆς. 
Ῥ, 1το7. ν᾿ ὅ59. ἀπσοτρόπαιε] ΟἹ, εποσοβητὸ τῶν 

κακῶν. 
Το], δὲ ᾿γὼ (510) μὲν οὐ] ΟἹ. οὐδὲν τοιοῦτον ἐποίησα: 
Ῥ. 1τογ. ν. ὅθο. φλυαρφῶν; ΟΙ. περισσολογῶν. 
1014. Ὡδα ΟἹ. γνώσκω φανερῶς, ὁτι ἐπανούργησας. 
Ῥ. λογ.γ. ὅθ1. ὑπονξει] ΟΙ. ὑπόπτευε. 

τς Ρ, ο8. ν. ὅθ:, ἀτεχνῶς ὑγιές} . Ο], φανερῶς 
αἰληϑές. ἕν 

ΤρΙάᾷ. οὐδενὸς} ΟἹ. ἄνου. 
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Ρ. 1το8. ν. σθῦ. κέρδους ---- ἥττονες) ΘΙ. νικώμενοι 
ὑπὸ τοῦ κέρδους» ὥσπερ οὗτος ἡττᾶται καὶ τὸ ἀληϑὲς 
οὐκ ἐθέλει λέγειν. 

Ῥ, 1το8. ν. ὅθά. οὔτοι] ΟἹ. οὐδαμῶς. 
1014. δοκές) ΟἹ. φαίνει. 
Ῥ. τοϑ. ν. 505. ὡς πολὺ] ΟΙ. λίων καταπολύ. 
1014, μεϑέστηχ, ] ΟΙ. μετεβλήϑη. 
1014, ἔχε] ΟἹ. ἐκέκτητο. 
Ρ. τοδ, ν. δ00. μελαγχολᾶς} ΟΙ. μαίνῃ. 

Ῥ, τοϑ. ν. δ07, τὸ βλέμμ αὐτοῦ ἜΘΗ ΟΙ. αὐτοὺς 
τοὺς ὀφϑαλμούς. 

Τοϊ4. κατοὶ χώραν] ΟἹ. κατὰ τάξιν. 
Ρ, τοδ. ν. 508. πεπανουργηκότι ) ΟΙ. αὐτῷ πα- 

νουργίων ἐργασωμένω. 

ΡῬ. τοο. Υ. 600. σι. γινώσκω, διὸ Φωνέ:ς, ἀκαίρως 

Φ9. κ. τ. Δ... αἱ τη Οσά. ]οτγ]}!. ᾿ 

Ρ᾽ 109. ν. 57 ο. ᾧητέις μεταλαβέν] ΟΙ. χρήζεις 
κοινωνῆσαι, μετασχεῖν. 

014. μεταλαβέν) ΟἹ. τοῦτο διοὶ μέσου εἴρηται. 
ΤΡΙ4. τίνος] Οἱ. πράγματος. 
Τρ γ96.;ν. 571. ου , τοιοῦτον] ΟΙ. ὃ σὺ ὑπονοεέῖς. 
Ῥ. 1το9. ν. 572. ἥρπακας) ΟἹ. κατεδυνάστευσας. 
[014. κακοδοεμονᾷς ] ΟἹ. μαίνῃ, ἄϑλιος ὦ καὶ κα- 

κοδαίμων. 

Ῥ. 109. ν. ὅγδ, ὠπεστέρηκας) ΟἹ, τινὸς οὐδένο ὧν- 
ϑρωπον. 

Ῥὴ 110. Υ. 574. οὐ δῆτ᾽) ΟἹ. οὐδαμῶς, ἐποίησα δηλ. 
ΤΠ], ὦ Ἡράκλεις] ΘΙ. φεῦ. ὶ 
1014. φί56] ΟἹ. τί ἄν τις εἴποι ἕτερον; 
Ῥ. τ1ο. ν. ὅ7γ9. φράσαι) ΟἹ. εἰν. 
Ῥ, 110. νυ. ὅγθ. κατηγορεῖς} ΟΙ. ναὶ οὐ ϑέλω δηλ. 
1014. ποὶν μαϑῶ} ΟΙ. πρὸ τοῦ Ὑνωρίσοι, 
1014. μου] Ὁ]. σύναπτε πρὸς τὸ κωτηγορέϊς. 
Ῥ. χἱούν, ὅ7. ὦ τῶν] ΟΙ. ὦ φίλε. 
ΤὈ}14. οὐϑϑὴ ΟΙ. ὀλίγον. 

ΚΝ» 
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Ῥ.αιι. ν. ὅ78. ἐθέλω] 6]. χῥήζω. Οείογδ αἱ ἴῃ 
Οοά. Ποτν!}!. 

Ῥ λει ο ὕν0. ἐπι ύπ ες] ΟΙ. κλείσας. 
τρια. κέρμωσιν] σι. δωρήμασι, νομίσμασι; ἵν᾿ ὁτᾶν 

καταστας εἰς κρίσιν, συνηγορουντας αὐτοὺς ἔχῃς διὸ 
τὴν δωροδοκίαν. Βαϑέϊπ8: Ῥυὸ καταστοὶς 16. κατα-. 
στῇς. ἔχῃς Θἴϊατη Ἡδιηβίεγ Π 5115 ἢ. 119. 8. ἴῃ βοβϑδα 
. Οοα. ὨοτΎ1}}. 8οΡ ΘΗ πὶ 6558 υὙἱ]1. “ 

Ρ. 111. Υ. ὅ80. καὶ μὴν] ΟἹ. εἰρωνικὸν τοῦτο. 
1014. φίλος] ΟἹ. προςφιλῶς. 
Ῥ. 111. ν. ὅ81. Νεορύάθοα εδάθηι 4π86 ἴῃ Οοά.: 

ῬοΥν}}. 
“ΠΡ, χχ5.γ. ὅ82. καϑεδούμενον] ΟἹ. καϑίζοντα. 

Ρ. 119. ν. 585. ἱκετηρίαν] ΟΙ. κλάδον ἱκετικὴν (510). 
κρωτοῦντῶ. Λαγεγθίαμα ὶ ἱκετικῶς» ἴῃ ΤιΘ ΧΙ οἷβ. ΟΠ] 15511Π1) 

μιαροὶ 5. ] αϑΐ85 δα ΡΗΣ)οβίσγαι Ηθγοῖοα Ρ. 545. ΒοΙ58. 

Ῥ, 118. 1. δ. 3844- Ὁ Παμφίλος οὗτος ζωγρώφος 
ἣν, ἔγραψεν οὗ οὖν τοὺς Ἡρακλείδας ἱ ἱκετεύοντας εὐϑέως. 
μετῶὼ » ἐλαίνων. ὅτε αὐτοὺς ἐκ Πελοστοννήσου 
ὠπή σῶν. --- Ἰλεῖπάθ. Οοά, Ῥεπ6. περιειλημένος --- 
ἐχρῶντο. "δὲ ἐλαΐνῳ κλ. 

Ρ, ττῦὖ᾿. ν. 584. διοίσοντ᾽] ΟἹ. διαφορὰν ἕ οντα- 
Ρ, 110. γν. 586. οὐκ] ΘΙ]. ὅψε, ἐμὲ οὕτως ἔχοντα; 

δυωτυχέστατε. 

Τ01α, χρηστοὺ-] ΟΙ. ἀουϑοῦς. 
Ρ. τι, ν. 587. σώφρονας] ΟἹ]. εὐτάκτους. 
Ἔβ0Π0]. Σώῴρων λέγεται κυρίως ἢ εὐλαβὴς. αἶνος. 

λέγεται σώφρων καὶ ὁ σώαν ἔχων τὴν φρόνησιν» ἐξ οὗ 
καὶ σωφροσύνη ῇ τῶν φρενῶν ακεραιότης. 

ΟΡ. 116. ν. 588, ὠπαρτὶ]) ΟἹ. οἰπηρτισμένως, τευ 
λείως- 

Ρ. 117. ν. ὅ80. ΟἹ, ὡς κοινοὺς παντας ποιῆσαι. 
Ῥ. 117. Υ͂. ὅ00. αἰστολεῖς]} σι. φϑερές. οἰήσοντάι 

γάρ τινες. ὡς οληθϑὴ λέγεις, ὠπολέιϊς, οὐκ ἐθέλων τὸ 
οἰληθὲς εἰπόν. 

“! 

ἐν 



“α΄ πο τ ὰὩπππφΨ’ἕἝἍΨἝΨἌΨΦΠ““ ““«ο- 
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Τ014. σεωυτὸν] ΟἹ. μᾶλλον ἀπόλᾶς. 
Ῥ. τιγ: ν. ὅ91. μόχϑηρε]--Ο]. κακέ. 
Ῥ. 118. ν. ὅ92. ἔχω]. Ὁ. κέκτημαι. 
ΤοϊᾺ. ἑποῖον] ΟἹ. ὠττικόν. 

Ρ. 118. ν. 504. οὐκ ἐς κόρακας] ΟἹ. ἀπέλθῃς καὶ 
επελεύσῃ. Ῥοίιιϊβ5οί πος οπέλθῃς Ῥαιννίτι5 ϑαδιη ἴπ 

Ἀπαογθοπία ΓΧ, υ. 56. βιιβρίοίοπθια γα ΓΘ. 61|4Πὶ 

ΔΌΟΥΒο, 564 {ἰγὸ δχαρίίαι Του υλ 115 πα Ν άππο Οὐ οα 
Ρ. θά. Ῥδδὶ πος Ογαθοιία 8 οἸΓΟΥΙΟΓΊ5. 

1Ρ14, νὴ τοὺς ϑεούς] ΟἹ. ναί, ᾿ 

Ῥ, 118. ν. 895. πρὸς τῆς Ἑστίας} ΟἹ. ἕνεκεν αὖ- 
τῆς τὴς Ἑστίας τῆς ϑεᾶς. 

Ρ. 118. ν. 8906. ϑαλάττιον] ΟἹ]. »ποωίζοι αὐτὸν ἐν- 

ταῦϑα. ι 
Ῥ. 118. ν. 598. τοὺς Φίλους] ΟἹ. τὸν Πλοῦτον δήλ, 
Ρ. α18. ν. ὅ99. τούτῳ] ΟΙ. τῷ διοπέμπειν. 

Ρ. 118. ν. άοο. οὐ τῷ μεταδοῦνο!] ΟἹ. κατέστη 
τοὶ ποώγματα δηλ. Αἀὰ τῷ μεταδοῦνα; τΤοροὶθ δχ δ8ῃ- 

Ἰοοθάθηεθιιβ ρυδοροϑιοπϑηι ἐν: ητι86 ογαϊοπὶθ Θ0Π-- 

βίγιαοῖο ποίδπαδ. 
114. δά] ΟἹ: ἐνδέχεται. 
ΤΡΙ4. τί] ΟἹ. ἐνδέχεται. ΐ 

ο Ῥ, 448. 1. 16. 56ᾳ. ἐλήφϑη δὲ εἰς παροιμίαν τοῦ 
ἔῤῥ᾽ ἐς κόρακας, ἀντὶ τοῦ ἀπελθὼν φάνηϑι: 

Ῥ. 118. 1. .ο. δᾶ. ὃν εἰς, ΠΟῚ εἰς ὃν. 

«Ἑστίας Περιττὸν ἣν ἐνταῦθα τὸ λέγω ( λέγεις)» 
διὸ καὶ ἐξεβλήθη παρ᾿ ἐμοῦ. ὀφείλει δὲ ἄνω κέισϑαιν 
οἰπὸ κοινοῦ γαρ λέγεται ὠπὸ τοῦ λέγεις. ἴῃ ΠΌΤῸ, 
4 δχὴ 5ΟΓΡα ἐγ πββουθεθαΐ, νοοὶ Ἑστίας ψεγθαπι λέ- 
γεις. αἴ ἃ φοξία βουϊρίπσα, πια]6 δἀμπδεγεραί. [ἃ 11- 

Ῥγαγίτιβ ἀϊοῖ! 56 46] ουβδθ: χγϑοΐδ θαϊπὶ Παρ ΡγῸ δᾶ-- 

ἀϊϊαπιοπίὸ ΟἹοββαίουῖβ, ααοὰ ἀεροραΐ ἄνω κῶσϑαι, 
ἰ. εν ϑαρουβουιρίαιπι 6556 νοοὶ Ἑστίας. ιἰ 

8000]. δ ν. 597. Διοὲ τὸ μή αἀνέχεσθα: τὸν Βλε- 
ψίδημον ἀκοῦσαι λόγον ὁλόκληρον παροὶ Χρεμύλου;, ὠλλὰ 



ἰ,. ΧΕ ΧΟΒΈΡΈΑ 

εφ' ἕκαστον ἔπος (5) περιτρίπτειν αὐτὸν, ἐμῷαννει 
"Ἢ ποιητὴς τὴν γνώμην τῶν ἐπιϑυμούντων τίθεσθαι τι 
σαρά του. Γαλιθγῖοα οἰπθηδαπαϊὶ νἱὰ ἐπὶ βου ρ δ᾽ πουηὶ-- 
πη. Πιο5 οΥαθοδ πιδρὶβ. θα] θα {απ Ἰοψαὶ ἀϊοδβ. 
Τηϊου πὶ διιβρίοου, Ἰοβοπάπιπι, ο5886. ἐφ᾽ ἕκαστον ἔπος 
περιτρέπειν ττ- "τ π τοὶ του. 

εἰὰ." 
Ῥ.. 119. Ὁ. ἀογ. ω. ϑῖο Οοάοχ. Τὴ ὑπαγβίπο: τὸ 

δ κόται» ὅτι τὸ νὼ ἀντὶ τοῦ αὐτὸν, ; ἀντὶ τοῦ ἡμᾶς 

“ποιῆσαι αὐτὸν βλέψαὶ εἴρηται. δ 

Ῥ. χυ191 ν. άθ9. ὥςπερ τὸ πρότερον (510}} ΟἹ. ἔπρε- 
πε δηλ. Μοϊαὶξ ἔβλεπε. ϑοιηνν οἱρ Βα ϑιβοσιιβ Επδ-- 
ἀαἱ. εὐ ΟΠβευνδΐῖ. ἴθ ϑιυιῖά. Ρ. 958.: ς [)6 1ΠΠ4 ᾿ἱξδυασιιπι 
»Ἃ εἴ ρ ᾿Ιθγαυβ. βοϊθπὴϊ οομ ιιδίοπθ ῃιοσιξ (50, 
.»» Κοδὴ δά Οὐδρουῦῖ (ον ΕΡίδο. 1} 6} υἰτ στερὶ Δια- 
»»λέκτων Ρᾶξ. 194. οἱ Ποιοκὶαβ ἃα ῬοΙγθίσμν, . ἼΝ ΤΥ. 
.. Απιπιϑανογβίοπη ̓ ῃ Οὐδ οοβ Διο 5 Ὁ. ι799. Ἐο-- 
.. 46 τποάο ἴῃ ἈΡρίαπὶ Οοάϊοϊθι5 σπλὴν οἱ πρὶν. οἵ ἴῃ 
.. ῬΟΙγ ΒΙδ 15. σσαρὴν οἱ παλιν Ρογπιαίαία ἃ Πἰρσαυ δ γὙἱὶ-- 

ν ἀϊμμτιϑ. “ αγεῖὰ 
Ρ. 119. ν. 4οά. ἐτὸς) ΟἹ. μάτην, οὐκ οἰλόγως. 
Ῥ χα. γν. 406. οὐκοῦν]. ΟἹ; σὸ λοιπόν. ὦ 
᾿θὶ4. εὐσωγαγῶν] ΘΙ. εἰρκαλέσασϑαι χρή. 
ΤΟ 1α. ἐχρῆν] Πολλάκις οἱ ἀττικοὶ ὶ λαμβάνουσιν τὸν 

σαρατατικὸν ἀντὶ ἐνεστῶτος, ὡς τὸ ἣν ἀντὶ τοῦ. ἐστὶν, 
καὶ τὸ ἐχοὴν ἀντὶ τοῦ χρή. 

ἃ υ 90. 407. τίς δὴτ} ΟἹ. ἸΔῈ : 
"Τά. ἐν τῇ πόλε ΟἹ. ἐντελὴς δηλ. 
Ῥ. τῷ. ν. 4ο8. μισθὸς] ΟΙ. οὐ κατ᾽ αἰδιαν δίδοται. 
Ῥα10. Υ. άρ9. οὐκ ἔστιν] ΟἹ. Ἰατρὸς ΝΆ ον ἊΝ 
ῬῚ χχ9. ν᾿ 4ιο. μοὶ ΔΙ ΟἹ. οὐκ ἔστιν δηλ. ᾿ 
Τ01α. σπαρεσκευαζομην) ΟΙ. ηὐτρεσιιζόμην.- ΣΝ 

Ῥ, 190. ν. 411. κατακλινᾶιν] ΟΙ. κατα ϑύσονν 
Βαϑίλϑ5:. τ» ΠΔΔ]ς, Γ καταϑήσειν. “ ῷ 

ΤΟΙά, εἰς ᾿Ασκληπιοῦ) ΟἹ. τὸν οἶκον δηλ. ὁ. ΝΜ 
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Ρ. 190. ν. 419. πολὺ μὲν οὖν] ΟἹ. κρώτιστόν ἐστι. 
ΟΡ 90. γ. 415. νῦν (510) διατριβ ΟἹ. 1. δὴ βξάδυνε, 

χρή 

1014. ἄνυε] ΟΙ. σπεῦδε. 
Τρ|ά. ἕν γέ τῇ ΟἹ. πράγμα. 
Ρ. 1920. Υ. 4τά. τοῦτ᾽ αὐτὸ] ΟἹ. τὸ σπεύδειν. " 
Ῥ, 190. ν, 415... ϑερμὸν ἔργον) ΟἹ. τολμηρὸν 

πράγμα. ι 
ες 14. ἀνόσιον] Ὁ}. ἄδικον. 

Ἐκ θ0.}}} 19. 54. τὸ δέ γε νῦν τε περισπώμενον, 
ἐπίῤῥημω ἐστὶ χρονικόν" ὃ μακρὸν αεὶ ϑὐρίσκεται κι τ. Δ. 

Ῥύιαι ν. 410. ἀναρίω κακοῦ.) ΟἹ. ὦ ἄνοι δυς- 
τυχίέες- 

Ῥ. 191. γ᾿ 417. ποῖ» ποῖ} ΟΙ. ποῦ» ποὺ πορεύ- 
σεσϑε. 

ΤΡΙΦ. τί φεύγετον) Οἱ. διὼ τί; 
ΤρΙά. μενέτον) ΟἹ. προςκαρτερήσετε ἐμέ. 
Ψ 151. Ὑ, 418. ἐξολῶ}! ΟἹ. ἀφανίσω, φϑερω ὁ ὃν- 

τὰς κακούς. 
ὅ0Π01. αὑτῇ ἡ κατασκευὴ. τὸ ἔγω Ὑ οἱρ᾽ “ηόδᾳ τὸ 

οὐ μενεῖτον ἔχει τὴν δύναμιν. 
Ρ. 121. Υ. ά5σο. ΟἹ. ἀλλα τοιοῦτον. οἷον ἄλλος 

οὐδεὶς ἐτόλμησε οὐδεπώποτε. 
Ῥ. 128. ν. 459. ὠχροὶ] ΟἹ. κίτϑινος. Βαβίϊα5: »κι- 

τρινος.» ὑϊα85.. Αὐὶβίορμαπθα ΝῈῸΡ. νυ. τουῦ. χροιοὶν 
ὠχραν. ἈΡῚ Ο]οβ5. ἀρ. Βυιιποκίιπν Ρ. 106.: ὠχρὸν, 
κίτρινον. Ἰποδηρίιβ Ο]οββαν, ς. 658.: »Κίτρινον, (Ὁ-- 
»ῃ[οΓ διἑντιδ.. ΜΜοϑοβονυΐαε: ,Κιῤῥὸν, ἄδος χρώματος, 
»» τὸ κοινῶς λεγόμενον κίτρινον. “ Εἰγμιοϊορίο. Μ5, Ἐμεϊα. 
8. δ ΔΙ οΚϑμπαγ. Απίπιδάνεογϑ. αὐ Αππιποπ. Ρ. 105. κιῤῥον 
γορ τὸ κίτρινο. ΗΟ. δὐϊδοῦνο Ποπ᾿ πιαἴδ᾽ διβοθὶς 
1 οχίοα ποβέγα, πὰρ δἰϊδηη δι ϑίαηγο, τὸ κίτρον. 
οαγοπί. Ἡεγοαϊαπαβ. Ρ. 519. Ῥαυν.. φ: δύ ῬΊ6Γ5.) 
Μῆλα Μηδικὰ τῶ νῦν κίτρα- 

Ρ τοι ν, 495. ἐκ τραγωδίας. ΟἿ, ὡς οἱ ποιηταὶ 
“ποιοῦσιν οἱ τραγικοί. 
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Ρ. 199. ν. 454. βλέπει] ΟἹ]. ὀρθῶς ἔφης δηλ. -- 
Βαβίιιϑ: .. Διούπυρος ἰδῶν Ταπίϊητι5 Μετ. οομοστί. δά 
» Ὅταθο. Ρ. 25. ὁχ Ρ]αίοη!β ΒΘΡΕΡ]. 46 Αὐιάδθο. “ 

ΤΡ14. μανικόν] Ο]. ἐσυμπαϑές. ' 
ΤΡΙ4. τραγωδικόν ΟἹ. θρηνῶδες. Μίγαπι, αιοά 

Δα Ἰθοξ νι θρηνώδης ἴη ΓΤ οχίοίβ νυ] σαυθ5 Ἰοία 311}-- 
δοΥΙρίπχτη Περθεί. 

Ῥ, 199. ν. 425. ἔχὲ!] ΟἹ. κρατϑ. 
800]. μετα δώδων εἰσήγαγον τοὶς ᾿Ἐριννύας, δέι- 

κνῦντες (ἀπο δεικνύντες. ν. Ρ. δ05.) τὸ θερμὸν καὶ διώ- 
πειρον (Βαδίλι5: ,,1. διοώπυρον “) τῶν καταρῶν." 

Ῥ. 159. ν΄. 456. οἴεσθε] ΟΙ. νομίζετε. 
1014. πανδοκεύτριαν)] Ὁ]. καπήλισων. Ἐαδίπι5: 

9" ΟΥ̓́ΆΘΟΙ ΓΘΟΘΠ ΪΟΓΊΙΠῚ ἔθ ΡΟΣ ἢ 5ΠΠΡΙΘΧ σ᾽ Ἰορπηΐ αἱ 
Πρ 6χ: [1ά46ο᾽ ἰοί65 οοηξιβα σ οἱ σσ.. Ἐπρὶ Ποῦ 
Ἠθυβίπσογιη, ορέϊπγατη υἵστιπι, δα Αθϑορ. ΟΧΧΧΥΗ. 
4. τ0] οατῃ τα Οοα. ΘΟ. Ἰοριββεῖ ὦ συντέκνισο;, ΠᾶΘο 
ψΘΥΡᾶ 56 1πίβ]Προγθ πρᾶν, [6] Θρὸ πιροὺ Πᾶθο πο-- 
ἴα] Ρ. 1ὅ0,: ,.»ἩϑοΥΡ6, ἀπρ]Ἰοαῖο σ, συντέκνισσα. ΟεΥ- 
οΠΊΘΠΙΟ6: ἔγαωμ (οναϊ γί. ὟΝ. Ὠιυιοδῆριι5. ΟἸΟδββαγ. 
. 5. 1488. 

Ρ. 1529.1. 9. εὕρηται Ὑ αἱρ καὶ ἐν πολλοῖς κι τ΄ Δ. 

Ῥ, ι9ὅ. ν. ά57. λεκυϑόπωλιν (510)} ΟἹ. ἐστ ριό- 
πῶώλιν μετοὶ ὠοῦ, πωλοῦσαν. ' 

8.10]. Λεκυϑόπωλις λέγεται ἡ τοὶ ὑέλινα ὠγγυα 
(Βαβῆυβ: ,,. ἀγγάω"“) κυρίως πωλῶσα. ΤῊ 

Ῥ. χω. γ. 458. ἀνέκραγες] ΟἹ. ἠπείλεις. 
ΤΙ. ἡμὶν] ΟΙ. παρ᾿ ἡμῶν. 

Ῥ. 19. γ. 429. ἀληϑες) τοῦτο λέγεται. ὅπερ οὐκ 
ἠδικήσατε ἐμὲ μεγώλως. 1.65. --- λέγετε, ὅτι κ΄ τ΄ Ἀ- 

᾿ς 8080], Τὸ μὲν προπαροξύτονον ἄληθες, οἰντὶ ἐπιῤ. 
ῥημῶτος λαμβάνεται. ὡς κὠνταῦϑα. τὸ δὲ ὀξύτονον 
νἀ Ὁ) - ΓῊ κ ὥς οὔ 3} τὸ ὠληϑὲς, οἷον τωληϑὲς γὰρ οὐκ ἐθέλεις Φράσαι Ὁνο- 
μα ἐστι. ᾿ ὲ 
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Ῥ. τ9ά. ν᾿ 4δο. χώρας ἐκβαλῶν  "6]. τῶν ᾿Αϑη- 
ναίων ὠποδιῶξαι. 

Ῥ, τοά. ν᾿ 4δι. ὑπόλοιπον] ΘΙ. ἐριυλόν ἡμάδεινν. 
1014. βάραϑοον] ΟἹ. ὁ κρημνός. 
Ῥ. τϑά. ν. 48. ΟΙ. ἐκείνη εἰμὶ δηλ. ἢ κ' τ᾿ λ' 
1614. σφω] ΟΙ. ὑμῖν. 
Ἐθια. δίκην) ΟἹ. τιμωρίαν. 
Ῥ. 155. γ. 484. ἐν ώδ᾽ (60) ΟΙ!. ἐπ᾽ ἐντεῦϑεν. 
Ρ. 125. γ. 455. ἡ 'κ τῶν γειτόνων] ΟἹ. ἤτοι ἡ πλή- 

σίον οὖσα. 
Ρ, 195. ν. 466. κοτυλα!:ς]} ΘΙ. ἀρ κυλόανε. ΝΑ 

Ηεμκίετηιιβ. αἀ ν. 757. 
014. δΦ᾽αλυμαίνεται] ΟἹ. ἀφανίζει. 

50Πο]. Λυμαίνεταί με. φησὶ. τοῖς κοτύλαις. ἐπεὶ 

οὐ πλήρεις αὐτάς μοι δίδωσιν, ἢ ἥ μετὰ ὕδατος μιγιύουσα 

δίδωσι. κοτύλη δὲ οὐ “μόνον τὸ κοῖλον τῆς χειρὸς, ἀλλὰ 

καὶ εἶδος μέτρου. ὃ ἡμᾶς ἡμίξεστον λέγομεν. λέγεται 

καὶ ἐπὶ τῶν ποδὼν τοῦ πολύποδος, καὶ τὸ ἰσχύον Ἂ) 
τοῦ μῆρου. Ἶ 

Ρ. 195. ν. 4δγ. μὲν οὖν] ΟἹ. εἰμι. 

1014. ξυνοικῶ] ΟἹ. συνυπάρχω. 

δου Ἅ ἢ, 566. Οοάοχ ΡΙαπθ πιπρ: γυνὴ οἱ 
δολοῦν. Ἰεἰπάο: ἤτοι τὸν οἶνον, ὡς καὶ ἄμπελος 

ἡ ἔμπηλος οὗ σα. καπηλὶς --- ὑπηρέτις. ὅῖο, παᾶ- 
ροξυτόνως. ὑπηρέτις. ϑγποδίαβ Ρ. 1ὅδ. Α, αἰσϑήσεως 
ὄργανῶ τῆς κοινῆς ὑπηρέτιδες. 1 ρΡοϑβί κοινῆς ΘΧΟΙΟῚ 
Ραγίϊοι]α καὶ, ααᾶπῃ 'ΓΟΠΡΙτ5 πη Ἰοσι οἰΐαπδ - 
Εϊἠτοηαΐ. τὰ δ14. Ἔ. ΠΙ. Ρ. οά. τϑοίθ ᾿πϑϑῦιῖί. ὉὋε- 
[ΟΥΠ ΠῚ Θέ! τη ῬοΌΡ 5 βου διζ, δοσθηΐ ὙΘΓΒΉΒ {ΠῚ 19}}} 

γοοῖβ Ῥγοπιοίο, ὑπήρετιδες, “πο 680 αυϊάδιῃ ποπ 
1] 6 Γ. 

Ῥ. 1960. γν. 458. ποῖ] ΟΙ. σοῦ. 

Ἂ) Βαβέϊπιδ:, Ῥαστιπε ΔΡΡαᾶγοΐ, ἐσχνὸν 8 ἰσχύον ἔν εν, ἡ 
», 511.“ Τηῃ Ἢ. ν, βιβρίοου Ἰαβρεθ ἐσχίον. Οοπῇ, Ηοπιουῦ. 

ΠΟ. ν. δὅοδ.: 84: 



Ἂ 

522 ἘΧΟΒΉΡΤΑ 

Ῥ. 196. ν. 459. τὶ δρῶε] παρεπιγρωφή. ὁρᾷ γοὶρ 
τοῦτον 'Φεύγοντα. Οὐοηῖ. Τ᾽ ΖοίΖε5 δὰ ΤΙ ΥΟΟΡγοη. για: 

101. ϑηρίον] 500]. δειλότοωτον μὲν αὐτὸν λέ- 

γει διοὺ τὴν παροῦσαν Φυγήν᾽ ϑηρίον δὲ διοὶ τὸ ϑηξιω- 
δῶς “προς Χρεμύλον πρώην διωτεθῆναι καὶ ἐλέγχειν 
αὐτόν. 

Ρ. 120. γν. ά4ο. ἥἠκιστῶ πάντων] 6]. οὐδωμῶς. 
ἀργόν. 
Ὁ Ρ,,. χ9θ. ν᾿ 449. πρηρ] σι. ΛΟ 

1014. οὐδαμοῦ] ΘΙ. ἔν τινι τρόπῳ. (Ἰοδβαΐου Υἱ- 
ἄδίαν απίθ ὁοιΐος ΠΘΡαΐ586 ΘΙ ΘΥΆΤῚ ᾿ΒΟΥΙΡΓΌΓΔΤΗ., οὐ- 

δαμῶς. 
Ρ. 196. ν. 445. ἐξωλέστερον] ΟἹ. φϑαρτικώτερον, 

μᾶλλον ἐξολέσαι δυνάμενον. 

Ῥγ26, γ. 444. ἀντιβολῶ] σι. αὐ νὰ λϑ: 
ΤΡΙ4. ἐγὼ μὲν οὐ] 6]. στήσομαι. 

Ῥ. 197. ν. 447. που (510) φευζούμεϑα) ΟἹ. ν τινι 
τόπῳ ὠποδράώσομεν. , 

Ῥ. 197. ν. 448. τηνδὶ] ΟἹ. τὴν πενίαν. 

1014. διωμαχούμεϑω 6]. ἤτοι μὴ ϑελήσομεν προ- 
μαχίσασϑαι. 

Ῥ. 197. ν- 449. ΟΙ. ἢ ποία δυνάμει ϑιϑ ῥοθνξνν 

Ρ. 1527.0. 450. ϑώρακα] ΟΙ]. λουρίκην. 8ῈΡ. μα- 
χούμεϑω αὐτῇ. Ὠδ λουρίκη ν. Ἰ)ιοδηρ. (Ἰοϑδβᾶγ. ο. 80, 

Ῥ, 199. Υ. 4δ5. ὠναστήσαιτο] ΟἹ. ἐγερές. ' 
Ῥ, 199. γ- 4δ4. γρύξειν] ΟἹ. ποσὼς φϑέγγεσϑαι. 

1014. καϑώρματα.) ΟἹ. βδελύγματα. ἴῃ ποία 
Ἡδηλβίθυ μιιϑ] δά ἢ. γ. Ορδϑγαβ πιϑ]6 ἀεάογπηΐ βλελύ- 
ματα Ῥ͵Το βδελύματα. Οδίθγαπι βδέλυμα υἱοϑα ὮΝ 

ἴογα: γϑοία βδέλυγμα. 

᾿ς Ρ, ιτῦο. ν. 455. ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ) ἢ] ἐπ αὐτῷ τῷ 
κλέμμωατι.- 

[044. εἰλημμένω] ΟἹ. κεκρατημένω. 
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Ῥ, 10. γν. 456. κάκιστ᾽ ὠπολουμένη] ΟἹ. μέλλουσω 
κακίστως ἀφανισϑῆναι- 

Ῥ. 150. ν. 45... οὐδ᾽ ὁτιοῦν] ΟἹ. οὐδόλως. 
Ῥ. 150. ν. 459. πσειρωμένω]. ΟἹ. βουλόμενοι, ποιεῖν 

ἀνωβλέψαι. ἀϑνν 
Ῥ. το. ν. άθο. τοῦτο σε] ΟἹ. κατὰ τοῦτο σε. 
Ῥ, 150. 1. 7. εἰ Ῥ. 151.]. θ.. σαϑητικῶς μὲν δοτ. 

συντ΄.» ἔνέργ. δὲ αἷτ.. ὃ καὶ ἀγνοοῦντες τινὲς λοιδο- 
ὅς Κ. Τὶ Δ. 

χδι, γ. 4θι, ἐκ πορίζομεν (510)}] ΟἹ. παρέχομεν. 
αι. νι 4θ5. ὃ, τῇ ΟἹ. 5:0. ἀγαθὸν ἐξεύροιμι. 
.αὖι. ν. 465. ἐκβαλόντες] ΟΙ. ἐκδιώξαντες. 
1ὅ1. ν. 4θ5. κακὸν] ΟΙ. ἄλλο. 

, 12. ν. 466. ἐπιλαϑοίμεϑα ἢ ΟἹ. κακὸν βέγε 
στον ἐργωσόμενοι απὸ κοινοὺ- 

Ῥ. 15. ν. 4θγ7. περὶ τούτου] ΟΙ. τοῦ ἐκβαλέξν με: 
ΤΡΙά. σῷωϊν (510) 716. ὑμῖν. , 
Τρια. δοῦναι ἈοΎον} ΟΙ. δωλεχϑῆναι. 
Ῥ. τ89. ν. 468. τὸ πρῶτον] ΟἹ. 51}. κατα. 
1014. ὠποφήνω] ΟἸ. ἀποδείξω. 

Ῥ. 150: γ" ά4θο. οὖσαν αἰτίαν] ΟΙ. ὑπάρχουσαν 

πρόξενον -ς πρότερον. ἹΤΠρότερον τοίεγοπάστη νἱάθίιγ 
αὐ τὸ πρῶτον ὙΕΥΓΘῚΙΒ5 Ῥ τ δΟΘΘΟΥΜΊΡ 

Ῥ, χύόδ. ν᾿ άγο, ὑμῖν] ΟἹ. καὶ ἀποδείξω. 
ΤΡ14. ὑμᾶς} ΘΙ]. παύσασϑε τοῦ ἐγχειρήματος. 
ΤΡ1α. εἰ δὲ μὴ] σι. οὐποφήνω, εἰ δὲ βἰθιυνατήφῃ π᾿ 

δῶξαι τοῦτο ὑμῖν. 
Ρ. 15. ν. 172. Τουτὶ} ΟΙ!. τὸ θναί σε αἰτίων παΐν- 

τῶν τῶν ἀγαθῶν. ἡ ἥ ἐτι ἡμὲϊς διὰ σὲ ζῶμεν. ᾿ς 

Ῥ, 155. γ.. 479. διδάσκου ] ΟΙ. μανϑανε τοῦτο ἐξ 
ἐμοῦ. 

Ρ. 158...ν,,4ηά. ὁμαρτ.] ΟΙ. ἔξω τῆς αμόθαϑ λέ. 
᾿ γοντάς. ΔΛέγοντας 5ὶ ΒΟΥ 811 ΟΙοββαίου", 811 ΟΟαΪο5 

δαΐ ΒαΡι δαί ΒαθοΓΘ 5101 ψ 5115 δϑὶ οἱμαφτάνονταις. 

5080). ἑμαρταάνω σημαίνει δύο. ὡμαοτάνω λέγε- 

ἥ-- πο 
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τῶι τὸ ὡμαρτίαν ποιῶ μαρτάνω λέγοται καὶ τὸ 
ἐκπίπτω. 

Ῥ. τ54. ν. άγ5. εἰ] ἐπεὶ τοὺς ἀγαϑοὺς λέγεις κι τ΄. Δ. 

ἜΝ 155. ν. 46. ΟἹ. ταὐτον εἰπέν ὠντὶ τοῦ ὀργανῶ. 
τιμωρητικοὶ, βοηθήσετε. Αμίθ  ΟΟΘΠῚ ΘΧἔΓΟΠΊ8 ΠῚ νἱ--ἢ 
ἀδίμν. ΘΧο 1588 Περϑ}5. οὐ, Οὐοηῇ, πᾷ. δα Οτδροτ. 
Οὐ. Ρ. το τὅ. Ἷ 

5010]. Κολαστήρια δργωνῶ το ΤῈ τύμπανα καὶ οἱ 
κύφωνες. τοῦτο δὲ λέγει δεικνὺς, ὅτι Τῶν τοιούτων ὀξία 

αὐτή ἐστιν. τὸ δὲ τὐμπάνα». ὡς μέν τινες Φασὶν, ξύ. Ι 
λα: δι ὧν τοὺς καταδίκους ἔτυπτον. κύφων δὲ ἐ ἐστι 

ξύλον ὅμοιον ζυγξᾷ, ὃ ὃν τιϑέωσιν κατοὶ τῶν τραχήλων τῶν 
δικαζομένων, κύπτειν αὐτοὺς “παρασκευάζων » Νὰ δι} 
σπλὼς αὐτοὺς κολάζῃ. καὶ μὴ ἐὼν αὐτοὺς ἀνανεύειν οὐδ΄ 
ὅλως. Τῶν δικοαζομένων ῬοΒβια δϑδί ῬΓῸ οομηροδιίο. 

τῶν καταδικαζομένων, 4θθηι Πιτι5. δι ρ]1οῖ5 ἀϑὰπι 6 
Οδ5810 Πίομθ ϑοῃποιἄοσιβ Θχοϊίανυ. 

Ῥὶ τόρ. ν, 477. 6]. οὐ πρέπει. δεινοπαϑῶν καὶ 
κραυγαΐζειν . “πρὶν ἐν γνωρίσῃς. 

Ρ. 156. Υ. άη8. βοῶν) σι. κράζειν. 
Τ014. ἰοὺ. Ἰοὺ] ΟἹ. ἐπίβῥημω ϑρηνητικόν. ᾿ 

Ῥ. 157. ν. ά8ο. τί δῆτα] ΟἹ. ἔδος τιμωρίας. 

ΤΡΙά. τίμημ᾽] 6]. πρέςτιμω ἐπιϑὼ τῇ κρίσει. 
Ῥ. τόγ. ν. 489. τὸ γοὶ αὐτό] ΟἹ. τίμημα. 
[014. . ἡττᾶσϑε) ΟΙ. νικῶσϑε. ΟΡΠΕΥ πϊοηθο, ὥ" 

ὙΠ} ἡττῶν. αυοά νϊρο, Η. ϑίβθρῃϑῃηο διοΐοσγθ, 1π-- 

ΒΌ]6η5. ἀιοίαν, ΟΥδθοῖβ βου ρίουι 8. δδιη ορεϊπιὶς, 
Ῥαβδβῖτι ἀδαγρϑίθτμι ὙἹΑ ΤΊ. Ιβαθιιβ ἢ. 28ι. ΒΕ ῖβκ. τὸν. 
μὲν νικῶσϑαι, τὸν’ δὲ ἡ ἡττῶν. 8685 οδυΐο᾽ ργϑοβίδπι85-- 
51 Π|115 ΘαἸΟΥ, 480 Βαχοηία ΒΘΙΡΘΓ Β]ου Ια Γ : ,» ΠῸΠ 
ἡ» ἀαπιῃο. ργορα δπϊτη οἰ σοη ΘΠ] 6 Π5 πᾶ 66 6βὲ δθηΐθῃ-- 
υ»ἱϊα, ΟἸΕΠαΟΥ βοϊαπηπιοάο ἱπβο] επί ὙΕΥΡῚ ἡττῶν,. 
“απο 6500 δῖ ἴπ ϑοῖγο τηΐπτ5 πϑαγρείασ, Νά, 
ὍὍΘΓρῸ ἴδρ. τὸν μὲν νικῶν, τὸν δὲ ἡττῶσϑαι. ““ 811|111- 
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16. 564 ἰπδίο, ορίποῦ, σοηβάθηξιβ, Ὑ ΑἸ Κοπδτῖι8 
ἨὨϊαίν. Ἐσὶ ΡΙα. Ρ. 501. Α.: .. ϑουιρβογαῖ ἰβϑθι8.. ΠῸΠ 
πο νυ]ραπίων --- τὸν μὲν νικᾶσϑαι, τὸν δὲ ἡττὰν" 
» 4πογιπὶ Βοο, 1118 Π6 τιϑ᾽ἑαίτιπαὶ απ! θη; 564 50Γ1086-- 
»Ταὶ, σὲν μὲν ἡττᾶσθαι, τὸν δὲ νικῶν.“ ὀὨὈοάογιιδ 
819. ΧΥ͂. ς. 87. (ᾳο Ἰοοο δἰΐαπι ΘΟ Π ΘΙ ἀ ΘΙ τι5115 6581) 
οἱ δὲ Βοιωτοὶ τοὺς Λακεδαιμονίους ἀπὸ κράτους ἡττηκό- 
τες. ἴάθπι ΧΧ. ο. ὅ0ο. καταὶ κράτος ἥττησεν. [ΑἹ. 
ἀπὸ κράτους ἥττ. ηυοά νἱάείπν, ῥγαοίθγοπαιιπι. 
Οοπῇ,, Ῥυδθίεσ ἰοοσπι ῥτίογοπι, ΧΥῪΠΪ. ο. δά. τα ἢπ. 
ς. ὅγ. ἰηϊξ. ὁ. 58. πη. ΧΎΥΤΙΙ. ο. 44. τηοά. ΧΧ. ες. το. 
αα ἤπ. ο. δι᾽ι.1] Ἰάθιι ἴθ Εχοοεγρί. Τ᾿. Π. Ὁ. 576, 79. 
ἥττησε τὴν Καρχηδόνα. ΤΑΟΘΌΙ δἀάθγα 4|18, εἰβὶ ρο-- 
5 οσισαι 1114 ἐαπιρουα ; ΠΘαΒ ΘΠΪπη ΠΔΠΟ ὙΘΓΘΟΥ, 
π6 45 δοὔγαπι ἀϊοαΐ ργοργίατι Οὐ θοα 115 οἰ θυ ΟΥ 5. 
Ερίξυ. δἀεβροί. ΌΧΟΥῚ.. νυ. ὁ. Χαμβϑδᾶν ἥττησας. Ζο-- 

. Ἁ « ’ 

γιᾶγὰβ Γοχίο. ο. τοῦγ. τοὺς γαρ νικήσαντας καὶ ἡττῆ- 

σαντας τοὺς πολεμίους κι τ᾿ Δ. ὉδῚ διττογραφίαν οἄο-- 
ΓαΥΪ τπὶῃὶ νἱάθοσ. [Ι͂ἢ 86}01118 δὰ Ἐπιρι. ῬΠΉΘΘΠΙ55. 
γ. 1ὅ80. οἸΐτῃ. δἀϊξατα: οἷς καὶ τὸ ἡττὰν καὶ τὸ ἡττὰ- 
σϑα, οἰκτρὸν ἦν. ϑε4 Ψα]οκΚεπαυῖπιβ. Ρ. 7γθά. ἐ Οοά.. 
Απριβέ. ἀβαϊ οἷς καὶ τὸ νικῶν καὶ τὸ ἡττᾶσθαι δεινὸν 
ἦν, Βᾶὸ ποία αἀδογιρία: .. τθροϑίζυη τὸ νικῶν καὶ τὸ 
»»ἥττάσθαι" ποπ αἰιοᾶ περοπὶ, ἡττῶν ΔΠ 4 5 ἔγε-- 
» Ππϑπίδξαμπι, 564 χα ϑοΥρ[οΥ τη ΒΕ ΡΟΥΘ ΠῚ 115115 
“Πα πο νἱάδίασ το} 558. ἦς 884πῈ αἰϊαᾳπδηΐο οἱγ-- 
οὐμηϑρθοίογα ἢαθο, 4αδηι 1Π4 1η Π᾿αἴσθ 6 Εἰ ασΊΡΙ 4688: 
Ὡΐ ΒΏΒΡΙΘΕΙ, Υἱγὸ δσσθσίο ἔπτη αυϊάδ. οη ΡΠοο- 
πἶβ8885 βἀθγεΐῖ, ἔδοι!β τὴθ Ῥυοθαίμγπι ἔ111588. ψι8θ δ6-- 

᾿ΠποΙΕνῚ δα ϑορβοοϊ. Οϑᾷ, Β. ν. 698. 5ᾳ. ᾿Αῤκτέον ΘΠΪΠῚ 
51. Ἰηϊθ]]θοΐα μα, τα 11116 Ἰπέουρ δία 5 βιιτη, ἐδ πὶ 51π}}6 
εϑὲ ὑευθα]} ἡσσητέον, αὐ ον Οὐ ΠΟ μόϑϑιξ 6856 
51Π|111π5, δος ᾿ἰσὶυγ ποία ΘορἤοοΙθαρ 1ϑέ1π5 θϑίο οο-- 
το] ]ανῖαπι. Οδίεγαπι αὐ παθο ν θύρα! α Ρϑβδῖπη γ650]--᾿ 
γεπάδ βπηξ ῬῈῚ ραϑδϑῖίγα, 510 δια 9] 58515 γϑυ θα! πα πὰ 

ἴῃ τος7γ 4θοτιιπι 50 ΘΠ Πῖ15 5 ΡΠ οαίο οϑὲ ραβϑῖνα, ΠΟ 
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οἱ 1ΠΠπ νἱμπι δοίγαπη Παρεπί. ΡΝ. Ῥουϑβοῃ. δὰ Βπχρί ας 
ἩΦδ ΟΡ. ν. 1198, Ἰ 

1ρΡιά. σφω] σι. ὑμᾶς. 

Ῥ; 167. 1. 7. 566. ἐπειδὴ ἐφεὶκ ἐδ; φὴμοξηϑ: 
να σε. ἐᾶν ἡττησῇς, τίνα κόλασιν ὑπόσχης. "τς 
πρὸ τὴς κρίσεως . ὡς. τ. ἥττ. δοίη » ἐπιγράφειν δὲ. 
ἤγουν ἐπὶ τῇ 4 ὀύρτῃ τοιον τε τιμωρίαν, ἣ βίου τύ- 
χως οφαίρεσιν ἢ κεφαλῆς. - 

Ῥ. 158. γν. 485. νομίζε;ς] ΟΙ. ὦ Χρεμύλε.. 
, Ῥ. χ88. ν. ά84. ταύτῃ γε] ἤγ. τῇ Πενία νομίζ. ἱκα- 

ἐν ΒΩ Τα, ᾿ 
ΤρΙ4. ἀποχρήσουσιν ΘΙ. οἰρκετοὶ γενήσοντ'αι- 
Ῥ. 158. ν. 48δ. οὐκ ὧν φ9.]} σι. ἀντὶ τοῦ ταχέως 

τοῦτο πάϑοιτε. 
Ῥ. 158. ν. 488. αντ τειπεῖν] ΟΙ. ἐναντιωθῆναι, ἡ ὍΝ 

ἡττηϑῆ: 
Ρ. 1ὅ0. ν, 487. σοφὸν ἴῃ. Ὁσά. ἀθοϑί. 
10:14. ὦ] ΟΙ. δι οὗ. 
Ῥ. τάο. ν. 488. τοῖσ;] ΟἹ. ἡμετέροις. 
Τρ1ά. ἀντιλέγοντες] ΘΙ. ἐναντιούμενοι. 
1014. μαλακὸν] ΟΙ. χαῦνον. 
1014. ἐνδώσετε] ΟἹ. ὑποχαλάσατε. 
Ῥ, 1άο. γν. 489. φανερὸν) ΟἹ. ἐγνωσμένον. 
Ῥ, 14ο. γ. ά90. εὖ πράττειν} ΟἹ. εὐτυχεῖν. 
Ῥ, 1άο. ν. 491. πονηροὺς] ΟἹ. κακοὺς καὶ ἀσεβές. 
1014. τούτων ΟΙ. τῶν “ρηστῶν. 

Το14. δήπου] ΟΙ. ἐστὶ δίκαιον πράττειν, ἤγουν δυσ- | 
σερρογ ῶν. 

Ρ. χάο.ν. 499. τοὺτ' ̓ οὖν] ΟΙ. τὸ λθυρῶν μὲν τοὺς 
χρηστοὺς, δυστυχῶν δὲ τοὺς κακούς. 

Ῥ, χτάι. γ. 495. βούλευμα (5190)}] ΟἹ. σκέμμα. Οο- 
(ἰοῖ58. βου ρίαγαμι, βούλευμα, ϑοπαϊηδπι 6586 Ῥαΐο.. 
ϑδορίι5 οοηία5886 86 γΟο65, ν᾽ ποῖ, «αὶ Πίοηγδ. Ηδ- 
το. πὲ, οι. ΕΥ̓͂. ο. θ5. εὐ ΠνόθθοΚ. δα Βορβοοὶ. Αἴδο." 

Ῥ. 290. 
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Τοϊά. χρήσιμον] ΟἹ. ἐπωφελὲς εἰς πᾶσαν πρᾶξιν. 
Ρ. χ4:. ν. 694: περινοστῇ} Ο!Ι. πλανᾶται. 

, ΟΡ, τά. γ. 498. ὡς] ΟΙ. εἰς. ; 
1014. βαδιῷτα,.] ΟΙἹ. βαδίσει. Οοπέ, 4παθ ποίδξα 

βαπί δά τερον. Οουίπεῃ. Ρ. 1 174. 
1ρΡ14. ὠπολείψε,} ΟΙ. ἐάσει. 

Ῥ᾿ τάϊ. γν. 496. πονηροὺς} Ο]. κακοτρόπους καὶ 
ἀσεβές φυγῷ. ΜΜῖτὰ πϑαπδ τιδαϊιᾶπηι τη], ΠΙδὶ ποὺ 

Ἰοοο, ἰθοΐα ψαΐαγ]} ἔογτηα, Φυγῶ. 

Ρ. τάς. γν. 497. σέβοντας σι. τιμῶντας. 
Ρ. τάς. ν. 498. ἐξεύροι] σι. ἐπινοήσαιτο. , 
Ῥ, 149, ν. 400. οὔτις] ΟΙ. οὐδεὶς ἐπινοήσει δηλ. 
1014. ταύτην ΟἹ. τὴν Πενίαν δηλ. 
Ῥ. τάς. ν. 590. ὡς] ΟΙ. καϑα. 
1014. ἡμῖν] ΟἹ. ἐν ἡμῖν. 

 χαύυγ. 509; πλουτοῦσι] ΟΙ. . χρήματα ἔχουσι." 
Ῥ. χάδ. γν. δοῦ. αὐτο] ΟΙ. ἃ ἔχουσι. 
Τ014. ξυλλεξάμενοι ΑΙ. συναγαγόντες. 
Ῥ. κτάά. Υ. 504, πράττουσι κακῶς] ΟἹ. ϑυστυχοῦσιν. 
Τρία. τοὶ πλὥστα σύνεισιν] ΟἹ. διραβάξεῖα ὑπιάψη 

χουσιν. 
Ῥ, τά45. ν. 505, ἣ παύσε,] 6]. ἥτις παύσει. 

ΤΡῚ4. ταῦτ᾽] ΕΙ. τὸ εὐτυχῶν τοὺς πονηροὺς καὶ 
ἀτυχιέεν τοὺς ἀγωϑούς. 

Ῥ. τάβ. ν. δοθ. ὁδὸν] (Ἰ. μέϑοδον. 
ΤΡΊά. Ἰων] ΟἹ. ὁ Πλοῦτος. 
1014. προ ίδοιει σι. παροσχρι. 
Ῥ, χάη.γ. 507. ῥὁῴῷστ᾽] ΟἹ. εὐχερῶς. 
Τριἃ. ὠνωπεισϑέντ᾽] ΟἹ. οἱ καταπεισϑέντες τοὺς 

Φρένως. ; 
Ἐ᾿ 148. Υ. 809. λυσιτελῶν] 7 6]. οὐδωμῶὼς λέγω χρη- 

σιμεύειν καὶ ὠφελέν ὑμῖν. 

Ρ, χάρ. γ΄ δ10. δγανείμει6] ΟἹ, διωμερίσειε πῶσιν 

Ῥ. 149. ν. 51:1. σοφίαν] ΟἹ. μάϑημα. 
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Ῥ. 1τδο. γ. 519, οὐδείς] σι. ἐθελήσει δηλ. 
Τρ1ἃ. ὠμφοῖν) ΟἹ. ἤγ. τῆς σοφίας καὶ τῆς τέχνης. 
Ῥ. 180. ν. 515. χαλκεύειν ---- νωυπηγῶν} ΟἹ. χαλὰ- 

κεὺς, ναυπηγὸς ναι- 
ΤΡΙ4. τροχοποιθν) ΟἹ. τροχοὺς ποιῶν οὁμαξης. 

Ρ. 180. Ὕ. 514. σκυτοτομθιν --- σλινϑουργῶν} ΟἹ. 
σκυτοτόμος ἄναωι, πλίνϑας ποιῶν. Οὐοττὶρ. πλίνθους π. 
Τη ἰγαηβοῦγϑι [,οχϊοὶβ δἀάθ σλινϑοειδής.ς ὈΚίαΥ ἰὼ 
σοιηροϑῖίο ῬΠοίι5 ἴ,6χ. ὁ. 971. πηθ4. ---- [ὰ ἰδχία ἢ. γ. 
Οὐοάοχ βογίρίαια μάθεὲ βυρσο δεψν. 

Ῥ, 1τδο. ν. 518. ῥήξας} ΟἹ. σχίσας, τεμὼν τὴν 
ἐπιφονειαν τῆς γῆς. 

ΤΡΙά. Δηοῦς ΟἹ. τῆς γῆς. “πὶ Ῥίὸ καπρὸν 166. 
καρπόν. 

Ῥ, τ8ι]. γυ58. ἐξῃ} ΟΙ. ἄδεια ὑπάρχει. 
Τ014: πάντων] Ὁ]. ὧν ἔφην. 
Ῥ δι. ν. 517. λῆρον ληδέ!ς}] ΟἹ. Φλυαρές." : οὐ 

ἰετὰ αὐ (οββαΐου θϑοσυ ]Π]δηι5. 

ῬΟΥΘΙ ΥΣ δὲ μοχϑήσουσιν] ΟΙ. οἱ δοῦλοι μετὰ 

μόχϑου ἐργώσονται- 

1014. ἕξεις ) ΟΙ. κτήσει δούλους. 
ῬΟΒΎ ὙΣ 510. οργυρίου σι. διά. 

Ῥ, 19. ν. ὅ5ι., ἔμπορος) ΟἹ. κατὰ θάλατταν 
πραγματευόμενος. ας ες ΨΕΝ 

1014. παροὶ πλείστων) ΟἹ. ὠνήσεται δηλ. Δ 

Τριἃ. ὠνδοαποδιστῶν] ΟἹ. λῃστῶν, τῶν τοὺς οἰνους 
δεσμούντων. 

Ρ, χδὅ. ν- 599. πρῶτόν] ΟἹ. προηγουμένως. ἡ 

Ῥι τῷ, ν. δ94. κινδυνεύων] ΟἹ. κίνδυνον ὑῷιστά-- 
μενος. 

ΤΡΙ4. τοῦτο ποιῆσαι} ΟἹ. ἐξανόδαποδίζειν., 
ῬΟ ιτδά. ν, 5895. ὥστ᾽ ) ΟἹ. καὶ σὺ --- ἀροτριᾷν. - ᾿ 
Ρ. τῦά, ν. 520. τρίψεις βίοτον] σι. ὡαβιβάσεις 

ζωήν. 
[0]. τοῦ νῦν] ΟἹ. ἤγ. τοῦ πένητος. 
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Ῥ σ 
1914. ἐς κεφαλήν σου (510)} ΟΙ. εἴθε ἐπάνω πε (ϑἰο). 
300]. Τὸ ἐς κεφαλήν σου πεν. ἐπειδὴ ἤ ἤκουσεν 

παρ᾽ αὐτῆς, ὡς ὀδυνηρότερον μοχιϑήσει καὶ βιώσει. 

Ῥ, τδά: 1. 18. 86. Ψυχὴ ἡ λογικὴ καὶ ἡ ἐν τοῖς ζώοις 
τοῖς ἀλόγοις. ψυχὴ καὶ ἡ φύσις ΠΝ ὧν Ὰ , 

Ῥ. 155. ν. 527. ἔτι] ΟἹ. πρὸς τοῖς εἰρημένοις. 
- ΤΡΙ4. καταδαρθϑν] ΟἹ. ὑπνῶσαι. 
Ὁ. ἢ. 55.Υ..δ58: ὑφαίνειν] ΟΙ. ὑφαντὴς ἄνα,. Ἐε-- 

οὔπ5 παροξυτόνως, ὑφάντης. 

Ρ, 155. ν. 529. μύροισιν --α στακτοῖς ΟἹ. ῥοδο- 
στό γ μασιν. 

1014. ἀγοΐγησϑον] 6]. ὠγάγετε (510) ἐ ἐν τῷ οἴκῳ. 
Ῥ. 158. γ. δδο. δαπάναις] ΟΙ. ἐν ἀναλώμασιν. 
1014. κοσμῆσωι] ΟἹ. καλῦναι (510). 
ΤΡ14. ποιζιλομόρφων] ΟἹ. ἐχόντων μορφοὶς ποικίλας. 

Ῥ᾿ 158: ἘΨΟ: 566. Ῥάπητες λέγονται τὰ ἐπεύ- 
χιΙῶ (510). εἰσὶ δὲ τάπητες μὲν, οἱ ἐξ ἕν. μ' μαλὸν ἔχον- 
τες, ἄμφιτ. δὲ οἱ ἐξ οἰμφοτέρω 9 εν. καὶ θηλυκῶς δά- 
σις. απ στος (510). εὕρηται δὲ καὶ τάσις, τά- 
πιδος" καὶ δώπης; δώάπητος" αλλ᾽ οἱ ἐττι- 
κοὶ τώπητες γφρώφουσιν. 1)6 ὙΑ115 ΤΌΓΡΙ15 τῖτι5 
εἰιδάθιπημθ γοοίβ, σπεύκιον εἰ ἐπεύχιον, Υ. Ἡδτηβίοτ-. 
Π.8, δα γ. δ49. 

Ῥ. 156. ν. δὅ1. τί πλέον] ΟΙ. οὐδὲν ἐ ἐστι τὸ πλέον. 
Ῥ. 150. γ. θῦο. εὔπορα] σ!. εὐποριστα.- 

ΤΡΙ4. δῶσϑον] ΟἹ. χρείαν ἔχετε. 
Ῥ 150. ν. δὅ5. τὸν χειροτέχνην) ΟἹ. ἐπὶ τ. χ.: 

τὸν διοὶ τῶν χειρῶν ἐργαζόμενον. 

Ῥ. 157. γν. δὅά. βίον ἕξει! ΟΙ. ζωὴν λήψεται: 
Ῥ. 157. γ. 56. πλὴν] σι. εἶ μή. 

1014. φΦωδων] Ο!. τὰς κοινῶς λεγομένας δ τ δὰ 

δας. δπο γοοεξιη ομϊβοσηΐ Μίθαυϑιιβ δὲ Τυοδηρίμ8. 

5080]. ᾿Αναστι ἐφοντες οἱ πένητες ἐκ βαλανείου οἷ. 
καδεν ἢ λουόμενοι, ἢ ἐν τὴ ἐκέ! καμίνω διὰ τὸ Ψύχος 9ε- 

1,1 
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βόμενοι , ἀέρος αὐτοῖς παραχρῆμω προσβαλόντος, Φλυ. 

κταίνως ἀνϑοῦσι τῷ σώματι» τῷ τὸ μὴ ἔχειν ἀρκοῦν ἐσι- 

κάλυμμα. . 1)6 οοηβί ποθ ὙΘΓΡῚ σροςβάλλειν οαϊα 

ἀαῖϊνο γν. ποῖ. δά Οσθροσ, Οὐουπίη. ρ. ὅ7. υἱδ᾽ι Βαϑίυϑ9 
ἴδπὶ τι8118 δϑὲ μοσ ϑΉΠμο]ο, [71 διυιίΐθιῃ ῃΐο Φλυκταίνως 

οὐνϑοῦσι» δἷο ἴῃ Ἐρ βτδιηπι. ΧΥΠΙ. νυ. 1. πὶ ϑίδέ, Δ1}16- 

ἴατ. Ἴουλον ἀνθῶν πρῶτον οὗτος κ. τ. Δ. ἀποπιοάο 
δἴδυα Επιβίαι ἴα. ἄς ἴϑπιθη. εἵ ἴβιῃθῃ. Ἀπιονῖθ. Ρ. τόθ. 

ε4. [᾿ρ5. Ὁ μετ᾽ αὐτὸν νεανίσκος νὺν πρώτως ἤνϑει τὸν 
ἤουλον. ᾿ 

1014. βαλανείου] ΟἹ. λουτροῦ. 

Ῥ. τῦγ. τ. 560., 8680]. Κολοσυρτός ἐστι κυρίως, ὁ 

σῶν φρυγάνων ἦχος. ὃν ποιοῦσιν συρόμενωώς κωλο γοὲρ 

εἶσιν ἤτοι ξύλα συρόμενο- 

Ῥ. 188. ν. δ57. Οἱ. σύναπτε τὸ ἀριϑμὸν πρὸς τὸ 
οὐ υδὲ λέγω σο. Τὰ ἡ ψύλλα σηλυκὼς. 

Ῥ. 188. ν. 558. βομβοϊσαι Ο!. ἡχοῦσαι. 
Τρ14. κεφαλὴν] ΟἹ, τοῦ πένητος. 
Ἰρ14. ὠνιῶσιν] ΟἹ. λυποῦσιν. 

Ῥ, 158. γ. δὅ9. ἐπεγείρουσα! ΟΙ. διων,στῶσιν καὶ 
λέγουσι. “πεινοίσεις ν» ἐοὺν καθεύδῃ. 

' [0]. ἐπανίστω) ΟἹ. ἐγείρου. 
Ῥ. 158. ν. δάυ, τούτοις] ΟἹ. τοῖς ΎΝ, 
1614. δοίκος] ν΄. Οοάιϊο, θόουν!}!. 

Ῥ..189. γ. 541. στιβαδα] σι. στρωμνήν. 
1014. σχοίνων] ΟἹ. σπάστων πεποιημένην. 
[οϊά. μεστὴν) ΟἹ. πεπληρωμένην, ἣ τοὺς κοιμωμέ- 

γοὺς οὖν ιστῶ. 

Ῥ. 1589. γ. δά, Φορμὸν ΟαΙ. Ψιαϑιον. Ἢ 

Θ00ο]. Φορμὸς πᾶν πλέγμα. εἴτε Ψιώϑιον, εἴτε 
ἄλλο Τ᾽,» 

Τρία, τάπητος] ΟἹ. πευχίου. 

Ῥ, 159. Υ. δήδ. σιτῶσϑαι) ΟἹ. ἐσιϑίειν. 
Ῥ, τθο.. νυ 844. ΟΙ, μολόχης πλοδους. 
Τυϊά. μάζης] Αι. ἄρτου. 
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1014. φύλλ᾽ (610) ἰσχνὼν ῥαφανίδων ΟἹ. λεπτῶν 
κράμβων. [ 

Ρ. 1θι. ν. 845. ϑράνους ΟἹ. ἤτοι ὑποποδίου ἥγ. 
Θρόνους. 

1014. στοάμνου] ΟἹ. κεράμου. 
Ἴδα. κατεαγότος] ΟἹ. συντεθλασμένου. 

1014. μοόκτρας) ΟἹ. σκάφης. 
Ρ. 1θ2. ν. 54θ. πιϑάώκνης] ΟἹ. πίθου μικροῦ. 
014. ἐῤῥωγυϊαν] ΟἹ. συντετριμμένην. 
ΤρΙά, ὠρώ γε] ΟἹ. συμπέρωσμο εἰρωνικόν. 

. Ῥ, 185. ν. δάγ. ὠποφαίνω σ᾽ αἰτίαν] ΟἹ. ὠποδει» 
κνύω πρόξενον. ᾿ 

Ρ, τθὅ. ν. δ48. τὸν ἐμὸν βίον] ΟἹ. τὴν ἐμὴν διοί- 
γωγήν. 

ΤΡ14. ὑπεκρούσω] ΟἹ. ἐδήλωσας. 
Ῥ. τθά. ν. 550. ὑμῶς] ΟἹ. φατὲ δηλ. 

᾿1Ρια, Θρασυβούλῳ] ΟΙ. τῷ ὠγωϑθῷ δηλ. 
1014. Διονύσιον] ΟἹ. τύραννον. 
Ῥ. 108. ν. 551. μέλλει) ΟἹ. πείσεσθαι. 
Ῥ. 168. ν. δ55. Υ. Οοά. Ώογνη!. 
1014. προςέχοντα, ] Οοα͵, προςκείμενον. ; 

ΟΡ, 168, ν. 554. περιγίγνεσθαι] ΟἹ. περιττὸν γί-: 
γεσϑαι. ε 

Ποιά. ἐπιλείπειν] ΟἹ. στερέσϑαι. 
Ῥ. τ08. 1,19. Βαβῆιτς: ,,[μ656 σππὶ Οσά. ὁρῶν οὖν 

τὴν ἑαυτοῦ πι" ; 
Ῥ. τθ9. ν. δδ5. μακαρίτην] ΟἹ. εὐδαίμονα. 

50Π01. Τὸ μώκαρ ἐπὶ τῶν οἱγίων λέγεται μένον. 
τὸ μακάριος καὶ μακαριστὸς ἐπὶ ζώντων καὶ ἀποϑανγόν- 
των. μακαρίτης δὲ ἐπὶ τῶν ὠποϑθανόντων μόνον. 

1614. κατέλεξας] ΟἹ. κατηριϑμήδσω. 
Ῥ. 1θ9. ν. δδ6. μοχϑήσας} ΟΙ. κοπιώσας. 
Π014. ταφῆναι] 6ΟΙ. ὥστε. 
Ῥ, 1θ9. γ. 557. σκώπτειν] ΟἹ. διασύρειν. 
1014. κωμωδῶν] ΟἹ. ἐπὶ ἰδὲ 

Ια 
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101ᾶ, σπουδάζειν ΟἹ. σπουδαίως λέγειν. ἢ 
Ῥ. 1θ9. γν. 558. γινώσκων) (Ἰ. ἐπιστάμενος. “᾽ 
Ῥ. 1θ9. 1. 16. 54. εἰώϑασιν οἱ Ἕλληνες. ὅτων τὶ 

“ποραδοξον ἔδωσι κ΄ τ᾿ Δ. 

ῬΙ γα; Ὑ, 559. . ἰδέαν] (, κατοὶ τὸ δος: Ὁ 
Τ014. παρ᾽ αὐτῷ (510) ΟἹ. τῷ Πλούτῳ. “ Παρ αὐ- 

τῷ ΠῚ εϑὲ ἀΐνθυβα. ΒΟΥΙΡίαγα, 564 πδίιπι 6Χ ΘΡΓΓΟΥΘ. 

γα]ρσαῦὶ δουίδαγιπι, 48 α10 ΒΏρΓὰ Ρ. 480. ' 
ΓρΡΙα. πολυ οδνρθοῖ ΟΙ. ποδωγοοί. Ἡ. ϑίερβδπτιδ. 

ΤΠ65. ΠῚ. ο. 5δο7. Β.: » Ποδαγρὸς ἐκ ἘΡίργδτηπι. αἴετγ-- 
οὐαγ. ς΄. Ἐϊδὲ ΝΙοατοι Ερίρυ. ΝΠ. [ϑπρραΐ δάση, 
ἹΜδηοίθο ΓΝ. νυν. 8501.,) 6 40 γουϑα ΟὈΙΘΡ 1π Τ,οχίοϑ. 
ἱπίεν δαϊθοίϊνα οὐχϑήμων Ἂ) δὲ νευρόνοσος “Ἅ). 

Ῥ. 170. γν. 5θ1. ὠνιωροί] ΕἸ. λύπην ἐπάγοντες τοῖς 
ἐχιΘοοῖς. 

«170. 1.8. φΦαυλότητος βίου δηλωτ. 
. στό θθα; σφηκῶδες ΟΙ. τὸ λέπτιον (510). 
πῶς 

ὑμῖν. 
. 171. γ. δθά. ὑβρίζειν] ΟιΙ. τὸ οἰσελγαίνειν- 
. 173. γϑδῦ: κόσμιον] ΟΙ. εὔτακτον. 

ι Ὁ Ὁ Ὃ 

Βαΐ. δὲς ̓ Ιηἱογργεΐαξαν οἰπόκειται. 
Ῥ. 172. ν. 667. σκέψαι] ΟἹ. ἐξέτασον. 

Ἀ) Αἀϊοοιίνοηπι ἐχϑηρὸς, οἰϑὶ ἀσηϊία πηι Βομιϊοίο Οὐβ ει Ῥ. 37. 
εἰ ΓΙουβομο Ὗ εσὶβίμῃ. Ὀ. 88., ἴδιοι ΤΏΪΕΥΤΘ ΠΟῚ Δ1.511η: 
Οοηΐ, Τιοππορ. αὐ ῬΆΑΙαν. Ρ. 38. δἴο ἀϊβρυίδμΐθια, [τὶ 
οἴϊατα ἄς ἢάε νοσὰπὶ 181η 1118} ἀχϑηρῆς εἱ Ἰγμι: : 

ἀπ ιίαπαάπαχα τἱάοαϊητ., 

ἀκ) Τίμα νευροπλεπήφ, Υν. ῬΆΠΊΡΡΙ ΤἬΘββδ]οη. ἘΡΊΡΥ. ΥΠΙ. 
ψο , αν γευρόσποισιμιας Ῥππδοα5 1,6χ. Ῥ]αΐ. Ρ. 140. Θαύ- 
ματα, γευροσπάσματα, ὉΌῚ ν, ἈΠΒηΚοα, Ἐἰ νευροτόμος. 
τπϑυτραῖ Μάπδϑῖμο Ὗ, ν, 341. 46 απὸ Ἰοοὸ οοπῖ, ΠουνΠ]]. 
τα Οματνίζοπ, Ρ. 227. Απιβί, οἱ ΥΥ αἰκοεϊά, 5811ν. σε, ΤΥ, 
Ῥ. 10“, 

ει, ν. ὅθ. περανῶ σφῷν) ΟἹ. συλλογίζομαι 

..172. ν. 566. εἴγε δὲς λαϑέν] ΟΙ. ἀπόκειται μὴ. 
γνωσθῆναι. ϑίο ἴηἴτα ν. 1157. ΟἸοϑβϑαίου. (οάϊοῖβ ἔμ 
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Ῥ͵ 1τγῦ. ν. 560. κοινῶν] Ο]. πραγμάτων: 
Ῥ, 1γῦ. γν- 870. ἐπιβουλεύουσι) ΟἹ. πὸ γί- 

γοντ αι: 
1014. πολεμοῦσιν) ΟἹ. μάχιοντὰω: 
Ῥ. τγάϊτν, 8.21. ψεύδει] ΟἹ. ψευδὲς λέγεις. 
Τρ1α. Ὑνμθωρ, ΟΙ. ὧν ὅπως. 

Τρι4, βάκανος] ΟἹ. ἐχϑρή (510). 

Ῥ, 1γά. ν. 572. ΟἹ. διοὺὶ τῶν λόγων ὧν ὄπας ἀλλὰ 
ἐπίσης τιμωρηϑήσῃ δηλ. 

Το14. κομίσῃς (5810) ΟἹ. ἐπαρϑῇς. 

Ῥ, 1γά. ν. 575. ὁτιὴ (510) ξητῶς ΟΙ. ἐπεὶ ἐξε- 
ταζεις. 

Ρ. 1γ8. ν. δγά. ἐλέγξαι μ] ΟΙ. ἐμὲ ψευδόμενον. 

Ῥ. 178. ν. 575. φλυαρεῖς) ΟἹ. σολυλογίζεις. [Π0- 
λυλογίζοιν 446 Πιιοαηρὶ ΟἸοδδασῖο. ΟἿ πιδρὶβ 
Οὕάθος βουιρβοσιηξ, ἀἸχθγιηΐ πολυλογθν. 6. ο. Επ- 
βία: ΐα5. δά 11μ44. Ρ. 4160, 1ο. ῥ. θδ:, 8. το. 19. Βδδ. 
Αἀ4. ῬΠοπια5 Νῆαερ, Ρ. 808. 

1014. πτερυγίζειο ΟΙ. ἀδύνατα λέγεις. 
101ὰ. ἅπαντες] Ὁ]. ὅλοι. 
Ῥ. 1γθ. ν. 577. ἀριστα] ΟΙ, ὠφέλιμα. 
Ρ. 1γ6. ν. 5γ8. τεσ (516) 7 6Ι. διακρίνειν. 
1014. χαλεπὸν Ϊ ΟΙ. δυσχερές. 
Τρὶ4. ̓δίκαιον] ἸῺ τπᾶτρ. τονοὶ (Βαδιπι5:.,. πὸ γα), 

εὕρῃ τὶς τὸ δίκαιον, ὑςκολὸν ἐστι πρᾶγμα. 
Ῥ. 1γ0..ν. 579. ὀρθῶς] ΟἹ. ὠπταίστως. 
ΤΟΙα. κράτιστον] ΟἹ. λυσιτελές. 
Ῥ, 177. ν. θ8ο. κὠκένος] ΟἹ. ὁ Ζεύς. 
Ρ. 177. ν. δ8ι. Κρονικοῦς) ΟἹ]. παλαιοῶς καὶ με- 

ΓΤ ων. 
γάλαις (βογὶρίσμη ΠοΟ οοιπραπάϊο: μς). 

ὙἸθια. λημῶντε (ἰῷ} σι. οἱ τζυμβλώττοντες. ἈὨκ- 
ΟδΔΏΡΊη5 Ο]ΟΒ56Υ, 6. 1571.: » Ο]ο5566 Μ85. ἰη Ατἰβίο-- 
ὡς ἐυλθεν ΝΏΡε5: εἰ μὴ λημᾶς κολοκύνϑαις. Τζυμβλωτ- 
οτεῖς. . Οοηξ, Βταποκ. δά ΡῬΙ]αΐ, ἢ. 1. 
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014. ἀμφω] 6]. ὁμοῦ οἱ δύο. 
Ῥ. 177. ν. 582. πένετα! ΟἹ. πένης ἐστί. 
1014, φανερὼς} ΟἹ. καϑαρὼς νουϑετήσω. 

Ρ.178.γ. 585. Οοά. τὸν Ὀλυμπιακὸν αὐτὸς οὐγῶνο. 

Ῥ, 179. ν. ὅ86. κοτίνου στεφάνῳ] ΟΙ. ἐξ ἀργίας 
ἑλαίως ἤγ. ἀπὸ κοτίνου “εποιήμένου. ---τ διὰ χρουσοὺ 

στεφανοῦν δηλ. 
8010]. οὐ κοτ. ἐστέφοντο, ολλοὶ τῷ τῆς καλλι- 

στεφάνου ἐλαίως κλόδῳ. ἐκφαυλίζων δὲ κοτίνῳ λέγειν 

καὶ ᾿Αριστοτέλης περὶ τῆς καλλιστεφάνου ἐλαίας ταῦτα 
Φησίν. ἐν δὲ τῷ πανσταϑίῳ ἐστὶν ἐλαίω, κωλέται 
δὲ καλλιστέφανος. ταύτῃ δὲ ἐμπαλιν τὰ φύλλα ταῖς. 

λοιπαζς, ἐλαίαις πέφυκεν, οεφιησί τε τοὺς πτόρϑους, 
ὥσπερ ἥ μύρτες. εἰς τοὺς στεφάνους. " ἀπὸ ταύτης λα- 
βων Ἡρακλῆς ἐφύτευσεν ᾿Ολυμπιοσιν, ἀφ᾽ ἧς οἱ στέ- 
Φανοι τοῖς οὐσληταΐὶς πλέκονται" ἔξω δὲ, οὐκ ἐν- 
τὸς τῶν Φύλλων ἔχ εἰ τὸ λευκόν. 

Ῥι 185. γ, 587. οὐκοῦν τούτῳ] ΟἹ. διοὺ τὸ κοτίνῳ 
στεφανῳ στεφανοῦν τοὺς ἀϑλητάς. 

1614. ἐκέινος) ΟἹ. ὁ Ζεύς. 

Ρ. 186. ν. 688. φειδόμενος] ΟΙ. ὠκριβολογούμενος. 
8. ΟἸοββαίογεβ φείδεσθαι ραδβϑὶμη ἱπέθγργείδηΐαν, Υ͂. 
ἨἩδιηβίεγμιι5. δ ν. ο4θ. εἱ δδ5ὅ. Ἠδ Πδο βρη: ηοδίοηθ 
ΨΈΓΌΙ ὠκριβολογξσϑαι Τμοχἰσοβναρ ὶ ποϑίυϊ ἰδοθηΐ. 

1014. μηδὲν] ΟἹ, μέρος ἀναλῶσϑαι. 

Ῥ. 187. ν. 589. λήροις νωδῶν] ΟΙ. ἀλυδοιων 
στεζφανῶν. 

1014. ἐὰ]} ΘΙ. ἀφίησι. 

. 1014. σαρ᾽ αὐτῷ (510)}} Ο!. κέσϑθαι. 

Ῥ. 188. ν. 590. περιάψαι] ΟἹ. περιϑῶναι. 
Ῥ. 189. ν. 591. Ψ14. Οοά. ὨοτΎ!ι!. 

 Ῥ 1993. ν. 892. ἀλλώ σε ὁ Ζεὺς (510)} ΟἹ. εἴθε. 
ΤΡΙα, ἐξολέσειεν ΟΙ. παντελῆ φϑορῷ δοίη. 
1014, Ῥγὸ κοτίνου Οοάοχ Παρϑὶ κοτίνῳ. 
Ρ. τοὅ. ν. 585. ἀντιλέγειν] ΟἹ. ἐμοί. 
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1Ρ1ὰ. ὡς] ΟἹ, ὅτ ἯΝ 
γα ὑμῖν} 6, ἂν, : 
Ῥ. τρά. γ- δ9ά. διοὶ τὴν πενίαν} ΟἹ. οὐ κακὸν 

ἐστι δηλ. ; 
Τρία, ἔξεστιν] 6]. δυνατὸν ὑπάρχει μαϑν.- 
Ρ. τρά. ν. δ956. βέλτιον 1 Ὁ]. λυσιτελές. ἐτλᾷ 

Ῥ. 1ρ5. ν. δ96. κατὼ μῆνω προπέμπειν (510) } ΟἽ, 
εἰς τὴν γέννησιν. προ εἰς τὰς τριόδους.᾿ νι 

Ῥ. 195. ν. 597. ἑρπάζειν) ΟἹ. ἑτοίμως λαμβάνειν. 
014. κατωϑῶνα,} ΟἹ. κάτω ϑϑναι.- 

Ρ, 196. ν. 598. φϑείορυ] ΟἹ: ἤγουν μετὼ φϑορῶᾶς 
οἐπέρχου. ὃ, ΜΝ 

014. μὴ γρούζῃς] ΟΙ. μὴ τὸ τυχὸν λέγε, εἰς τὸ 
ἕξης μηδὲν τι» : ἤλὰ 

Ῥ. 197. ν. δ99. μηδ᾽ ὁτιοῦν] ΟἹ]. μηδ᾽ ὅλως. 

Ῥ, 198. ν. θοο. ΟἹ. οἵιπὶ ϑ146: ἐν ὑπερβολῇ λέ- 
γοται, ὅτι κῶν πείσῃς. οὐχ, ἕξεις ἡμᾶς πειθομένους. ἱ 

Ῥ, 198. ν. θοι. ΟἹ]. τοῦτο Εὐριπίδους ἐστὶν ἐκ Φοι- 
γισσῶν. Πολυνείκους λέγοντος. 

1014, κλύεϑ᾽] 6], ὦ ̓ Αργέϊοι. 

Ρ, 198. ν. θος, ΟἹ. μετακαλοῦ σύντροφον τὸν Παύ- 
σωνα. κωμῳδῶται δὲ ἐπὶ πενία. ὁ Παύσων ζωγράφος ὧν. 

Ῥ. 198. ν. θοῦ. τί] ΟΙ. “να. ὙΝΝ 
Τρ14. τλήμων] ΟἹ. ἀϑλία, ἤγουν ἡ δυστυχής. " 

Ῥ. 199. Υ΄ θοά, ξ6ῥ᾽] 6]. ἄπελϑε εἰς τοὺς κόρακας 
ταχέως. ' ΠΟΣῚ 

Ρ, 199. ν-. θοῦ, μι] 6]. ἐλεύσομαι» 
1014. ποῖ γῆς] 6Ι. εἰς ποῖον μέρος. 

Ῥ. 199: ν. θοῦ. ἐς τὸν] ΟἹ. ἄπελϑε δηλ. 
ΤρΙ4, μέλλειν 1 ΟἹ. βραδύνειν. ΐ 

8680]. Οἱ μὲν τὸν κύφωνα τιμωρητικὸν ὀῤγανον 
φασὶν. ὃν καὶ κυφῶντα (510) περισπωμένως λέγουσιν" 
οἱ δὲ ἄνδρω καϑ' ὑπερβολὴν πένητα" οἱ δὲ κρημνὸν οὕτω 
καλούμενον». : ι 
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Ῥ, 300. γ. δο7. “χρὴ (510) σ᾽, οἰλλ᾽ ἀνύειν (510) 
ΟἹ. συντόμως ἔρχεσθαι. 

Ῥ. 300. ν. θοϑδ. ἢ μήν] ΘΙ], ἑρκωμοτικὸν ἐν, 
οὐντὶ τοῦ ναὶ μήν. 

Ῥ, 800. γ. θορθ. μεταωπέμψεσϑον) ΟἹ, μετακα- 
λέσετε. “ 

Ρ. 30ο. γ. 810. ΟἹ. ὁ ὉΤῈ μεταπεμψόμεϑ ὦ σε. ὑπο- 
στρέψεις" νῦν δὲ μετὼ φϑορὰς απέρχου. τοῦτο ἐν ἤθει. 

Ρ. 300. ν. θ11. κρώττον] Ὁ]. “κολλμιον. 
Ῥ.320οο. ν. 0619. Οοά. μωκρὸ τὴν κεφαλὴν 

τύπτουσα ν. (ϑῖο ἰπ 1080 ἰοχίῃ.) 
Βλ. Νὴ Δί᾿ ἔγ. 

50}0]. Ἡ τὴν κεφαλὴν τύπτουσα δηλ. λέγει. αἱ 

γοὴρ γυνάίκες, ὅταν κλαάωσιν τοὺς ἑαυτὼν κεφαλὲς τύ- 

πτουσιν. ἢ τὸ κεφαλὴν πρὸς τὸ κλάειν σύναπτε, καὶ 
μηδὲν ἔξωϑεν λάμβανε. 

Ῥ. 90ο. 1. 7. 584. ὠνύω τὸ ̓ χελειῶ. ἀνύω τὴν ὁδὸν 
ὠντὶ τοῦ σπουδαίως βα δίζω. 

Ῥ, 801. γ᾿ θ14. εὐωχᾶσϑθαι] ΟΙ. τρέφεσθαι. 
Ῥ. 901. ν. θ16. λ,παρὸς] ΟἹ. φαιδρές. 
Τθ14. χωρῶν] ΟἹ. βαδίζων, κινούμενος. 

Ῥ, 901. ν. 0618. (οά. ἴπ ἑδχέι Παθοίΐ πϑΡαβοπαρ. 
δῶν. ΟἹ. καταφρονῆσαι. ' 

Ρ. 303. Υ. 619. ἡ ̓ πίτριπτος) ΟἹ. ἡ ἀξίω τοῦ ἐπι- 
φριβῆναι» ἢ ἡ μεγάλα Φϑεγγομένη. 

1014. οἴχεται] ΟἹ. ἀφανὴς γέγονε. 
Ρ. 5οὅ. ν. θ5ο. ὡς τάχιστα) ΟΙ. λίων ταχέως. 
ΤρΙ4. ϑεὸν ΟΙἹ. Πλοῦτον. 
Ῥ. “οὔ. ν. θ21. 14. (οα. Του. 
Ῥ. “οὔ. ν. θ22. καὶ ) μὴ] ΟΙ. ὁρω μὴ ὠργῶμεν. 
ΤΡΙά. τὶς] ΟἹ. τῶν φίλων. 

ΟΡ οοῦ. ν. θ9ὅ. διωκωλύσῃ] σι. ἐμποδίσῃ. 
1014. προὐργου.] ΟΙ. τῶν σπουδαίων, τῶν αἰναην. 

κωίων. 

Ῥ. 205. ν. θΩ4. πω] 6Ι. δοῦλε. 
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ΤΟΙ. ἐκφέρειν] ΟἹ. ἐξάγειν. Ὁ" 
Ῥ, 2οῦ. ν. 625: ὡς νομίζετ᾽!) ΟἹ. ὡς νομιμὸν ἐστιν 

ὁδηγῶν τὸν τυφλόν. : 
Ῥ. 2οὅ. ν. 656. ξνδον] ΟἹ. τῆς οἰκίας. 
1014. ηὐτρεπισμένα) ΟἹ. ὡκονομημένα. 

Ῥ, 2οά. ν. θ27. Οοά. Θησείοισι μεμιστυλλημένοι. --- 
(ΟἹ. εὐωχηϑέντες. 

Ῥ. 510. Υ. θ28. ὀλίγοις (510) ὠλφίτοις ΟἹ]. ἄρτοις» 
βρώμασιν. 

Ῥ 511. ν. 659. ὡς] 6]. λίαν. 
Τά. ὡς] ΟἹ. ὅτι. 
Τρϊ4. πεπράγωτε] ΟἹ. εὐτυχήσατε. 
Ῥ. 215. γ. θὅο. μέτεστι) ΟΙ. μετουσία ἐστί. 
Ῥ. 512. ν. 681. τῶν] ΟἹ. ἕνεκα. 
Ῥ. 513. γν. θ52. ἄγγελος] ΟἹ. μηνυτής. 
Ρ. 512. γν. θ5ὅ. πέπραγεν εὐτυχέστατα ] ΟἹ. εὐ- 

τυχὴς γέγονε. 

Ῥ. ο16.γν.655. ἐζωμμώτωται] ΟἹ. ὄμματα ἔλαβεν. 
1014. λελώμπρυντα, κόρας) ΟἹ. λωαμπρος τος 

ὄψεις ἔσχε. 
Ρ. οι. ν. 666. εὐμενοὺς] ΟἹ]. συμπαϑοῦς. 
Ρ. οτῦ. ν. θὅγ. ΟἹ. λέγεις μοι 'χαίρειν- 
1014. βοῶν] ΟἹ. ὑφ᾽ ἡδονῆς. 
Ῥ. 914, ν. 689. ἀἐναβοάώσομαι] ΟΙ. ὠνευφημήσω. 
ΤΡΪ4. τὸν εὐπαιδω] ΟἹ. τὸν καλοὺς ποδως ἔχοντα. 
Ῥ, 214. ν. θάο. φέγγος 6]. σωτηρίαν. 

Ὁ Ῥ, 218. Νοί. 95. 1. 6. 5ᾳ. Οοά. μαδεὲ Μαχόωνα; 
ΤἹοδωλείριον . ῬΓΟ Ποσειδάονω. ὃ 

Ῥ. οιθ. ν. θ4ῴο. χρηστόν τῇ] ΟΙ. εὐτυχές τι. 
1014. τοῦτο] ΟἹ. τὸ ἀκοῦσαι, ἀγγελίαν. οὐγαϑήν. 
Ρ. 216. ν. 646. ἔνδον] (9]. ἐντὸς τῆς οἰκίας. 

ὶ 014. περιμένουσω.) ΟἹ. ἐκδεχομένη τοῦτον τὸν 9:- 
οοὐποντο,. 

Ῥ, 216. ν. 645. καὐτὴ πίῃς} ΟἹ. διαβάλλει ὡς μέ- 
ϑυσιν. Οὐοχχὶξ. μεθύσην. 
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Ῥ. 518. ν. 646. ὡς ὠγαϑο] ΟΙ. 'σϑ' ὅτι. 
1014. συλλήβδην) ΟἹ. ὁμοῦ. 

Ῥ. 51θ. ν. θάγ. ποῦ ᾽στιν] ΟἹ. τὼ οὐαϑῶ δηλ. 
1014. ἐν τοῖς --- ͵ ΟἹ. ἐν τοῖς ἐμοῖς λόγοις γνώσῃ 

ἤσως. ἘΘοίπις ΟἸοδδβαίου. Του ν ]Π1απιι5 τάχα πίε 
Ρτγοίδξιν ταχέως. Χεπορποπ ΟΥτορ. ΗΙ, ὅ, 66. τάχα 
δὲ καὶ καταμαϑόντες κι τι Δ. ΑἹ. ταχὺν 4ποά, τϑοΐα 
γ βα πὶ θα η10 ἱπίογργθίδηθηίπιπι (ΟἸοβϑαίογ8. [1ἄἀθηὶ 
Ἄπ4Ρ. ΥἹ, 5, (α]. 5,) 158. τάχα οἰκούων. τὐϑὶ γιιγϑαρ 
4]. 6Χχ ΡΩΝ οιιδα ταχύ. Αα4. 1514.1, 8, 8. ΡΙαῖατ-- 
οἤιι5 Μογ. Τ. 1. Ρ. δ84ά. τάχα ἐ" τοιούτους ἐσομένους. 
Ῥμαϊατὶβ ῥ. 84. γένοιτ᾽ ὥν τώχα: ΤΙρίξαν ππαπὸ ἀδαπὶ 
ΠῸΠ ἤϊσαπι ἀρ ΡΓΟδ86 "ΟΥΑΙ ΠἿ5 ΒΟΥ Ρίου 8. ΓΑΙΊΟ- 
ΥῈΠῚ 6586. 

Ρ. 2ιγ. ν. θά8. ἰδόμονν, ΟΙ. τελειοῦ, πληροῦ. 
ἴππο τελείου, πλήρου. ᾽ 

Ρ. 517. ν. 649. τοίνυν] ΟΙ τὸ λοιπόν. 

Ῥ. 517. νυ. θ5ο. ἐκ τῶν ποδῶν] ΟἹ. ἐπ ̓ ἀρχῆς μέ- 
χρι τέλος, ἐμφαντικόν. Οοντγίρεπάσμι ραΐο μέχρι τέ- 
λους. Ὑ. Αρρεπά. «4 Βα5Ε] Ἐρίϑι. Οὐ. Ρ. 58. 

217. ν. 051. ἐμοῇ ΟΙ. ἐμοῦ. 
1014. ἐς τὴν κεφαλήν] ΟΙ. τῶ πράγματα ἐρέςς ΠΡ 
Ῥ.4:1γ. ν. 059. νῦν] ΟΙ. . πρὸ ὀλίγου. 
1614. πρώγματα]) ΟΙ. τὰς ὀχλήσεις. 
Ῥ. 518. ν. 655. ὡς] ΟΙ. ἐπειδή. ' 
Ῥ. ο18.ν. θ54. ἀϑλιώτατον)] ΟΙ. διοὶ τὴν πήρωσιν. 

Ῥ. ο18. ν. θ55. εἰ τιν᾽ ἄλλον] ΟἹ. ὠντὶ τοῦ ὡς οὐ- 

δένα ἀλλον. ἷ 
1614. κεὐδαίμονα] ΟΙ]. διὰ τὸ ἀνωβλέψαι. 

Ῥ. 519. γ. 657. ἐλοῦμεν] ΟἹ. ὠττικῶς, οντὶ τοῦ 
ἐλούομεν κωτοὸ συγκοπήν. 

Ῥ, 919. ν. 859. ἤμεν] ΟΙ. πνώῤῥμηθω: 
Ῥ͵ 5290. ν. 66ο, πόπωνα] για. ἐρηρᾷ ὨοΥΥ]]}. 
ΤΌ14. προϑύματα ) ΟΙ. τὸ εἰν τῆς θυ Ὁ γιό: 

μενῶ. 
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Ῥ. 5590. ν. θθδι. κωϑωσιώθη] ΟΙ. ὠνετέθη., ἀφιε- 
ρώϑη.. 

Γ[Ρ1ὰ. πέλανος] γιά. Οοά. Τ)όνν!}}. 

Ῥ, 5251. υ. θθ5. εἰκὸς ] ΟἹ. πρέπον. : 
Ῥ᾽ 291. υ. θ65. Οοά. παρεκώττυτο 6Χ Τάβιιγα. 

ΟΙ, συνετέθει. ϑ8ῖο Ῥγὸ συνετέθη. 
Ῥ, 459. ν. θ65. ΟΙ. ναί. εἷς μέν γε ---. 
Ῥι 4292. γ. 666. ὑπερηκόντισεν] " ΟἹ. ὑπερέβη. 
Ῥ. 9595. γ. θ69. καϑεύδειν] Ο]. κοιμᾶσθαι. 
Ρ. 5296. ν. 670. ὁ πρόςπολος (510) ΟἹ, ὁ ἱερεύς. 
Τθ14. αἴσϑητα,} ΘΙ]. νοήσῃ κτύπου. 
Ῥ. ς9.γν.θγ1. κοσμίως] ΟἹ. εὐτάκτως καὶ ἡσύχως. 
Ῥ, 9555. ν. θγῦ. ἀϑάρης] ΟἹ. σεμιδάλεως. Νο-- 

ἰδπάα ἢδθο ἴον πα. ηϑὶ ΟἸοβϑαΐου, αὖ ναΐϊσο; σεμιδώ- 

λέως 5ουιρϑιΐ, 
ΤΡ1α. ἐξέπληττε] ΟΙ. ἐνέβαλεν. 
Ῥ, 534. ν. θγ5. δαιμονίως] ΟἹ. δεξιῶς, ἐπιτηδείως. 
Τρ014. ἐφεοπύσαι] σι. βαδίσαι. 

Ῥ, 954. ν. θ7γ60. (οά. μεαρεὲ τοῦ Θεοῦ. 
Ῥ, 234. νυ. 67. φϑοῖς ΟἹ. σλακοῦντας» ἢ λα- 

λάγγ;α. 
Ῥ. 595. γ. 679. περιῆλϑε] (]. περιέδρωμε. 
1014. ἐν κύκλῳ] Ο]. ψηλαφῶν δηλ. καὶ ἐρευνῶν. 
Ῥ. 955. ν. θ8ο: καταλελειμμένον] Ὁ]. ἐναπο- 

λειῷϑεν. 
Ῥ. 2936. ν. 681. ἥγιζεν] ΟἹ. ἱερῶς ἐπετίθει. 
1014. σώκταν] ΟἹ. σάκκον. 

Ῥ, 296. ν. θ85. νομίσας] ΟἹ. ὑπολαβών. Τατπη: 
ὅσιον τὸ λαμβάνειν ὠπὸ τῶν ἐν τῷ ἱερῷ» καθότι καὶ ὃ 
ἱερεὺς ἐλώμίβανεν. 

Ῥ. 296. ν. 085. νίσταμαι] ΟἹ. διεγείρομαι. 
Ῥ. 556. ν. 684. οὐκ ἐδεδοίκεις) Ὁ]. οὐκ ἐφοβήθης. 
Ῥ. 597. ν. θ85. ἔγωγε] ΟἹ. ἐδεδοίκειν δηλ. 
8080]. τὸ ἔγωγε καὶ μάλιστα οἱ ὠττικοὶ ὠντὶ τοῦ 

ναὶ λωμβάνουσιν. Ὧδ καὶ μάλιστα γ. ποῖ. δα ὨΙΟΠΥ9. 
Ἠαἷϊο. ἀς Οθιηροβ. Ὁ. Ρ. δῦ. ᾿ 
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ΤΡ. φϑάσεις] ΟΙ. προλαβῇῃ. 
Ῥ. 527. ν. 686. ἐλθὼν] σι. ὃ ἄμα φορῶ 
1014. στέμματα ΟἹ. ὡς ὑγιείας ἔῷορος στεῷα- 

γηφόρος. 
Ρ. 99. ν. θ87. ὃ γοὶρ ἱερεὺς 6]. ἤγουν τὸ προ- 

φϑάσαι δηλ. καὶ λαβῶν τὰ πώματα. 
Ῥ. 227. ν. 688. ἤσϑετο) ΟΙ. ἔγνω. 
Ῥ. 997. 1.11. 564. διὰ τὸ γρώφειν αἰεὶ τὸν ̓ Ασκλη: 

σιὸν στεφανηφοροῦντα», ὡς ὑγιείας αἴτιον» καὶ ἄϑλον 
τούτῳ παρέχειν τὸν ὑγίειαν λωβόντω τοὺς στεφάνους, 

Ῥ, 298. ν- θ89. ὑφήρει:] ΟΙ. λωϑραίως ἐξέτεινε. 
Τ014, συρίξας] ΟἹ. συριγμὸν τινᾶ ποιήσας. 
Ρ. 399. ν. 690. ὀδαὶξ} ᾿ ὉΙ.: ἤτοι τοῖς ὀδοῦσιν. 
Τρϊ4. ἐλωβόμην) ΟἹ. τῆς “χειρὸς, τῆς γραίας. 
Τ014. παρείας] ΟἹ. ὥδος ὀῴεως ἀπὸ τοῦ ἐπαίρειν. 
Ῥ. 9580. ν. 691. ἀνέσπωσεν] 6. συνέστειλεν. 
Ῥ. 550. γ. θ95. ἐντυλίξαδ᾽ ) ΟἹ. εἰς ἑαυτὴν εφάσω 

σὴν χύτραν. ψιάοπίαν ἤᾶθο ἰοοο 880 τηοΐδ 6556, φαΐρρο 

ἰπηρεπάα γεγρο συνέστειλεν. Αἀ ῬαγΒοΙρίαμπι ἐντυλί- 
ξασ᾽ ΟἸοββαΐου π1}}], ορίπου, δαποίαυμ. 

Ῥ. οὅο. ν. 805. δέους] ΟΙ. φόβου. 
Τρ. βδέουσα ) ΟἹ. πέρδουσα. ὅϑεν καὶ τὸ βδελυ- 

ρὸς καὶ τὸ βδελύττομαι. 

1014. γαωλῇ. ἡ κάτα μυγαλὴ ἡ νυμῷιος. Ὅοπῇ 

ἘὈποδηρ. ΟἸοβδϑῦ. Ο. 100 
Ῥ. 9: νυ. θοό. πολλὴν] Ο!Ι. μεοίδα δηλ. 
Τρϊά. ἔφλων] ΟΙ. ἀνήλισκον. 
Ῥ.5δὅ1. ἧν θοῦ. μεστὸς] 16Ι. ἔμπλεος ἥ κεκορεσμένος. 
Ρ. 951. ν. 696. οὐ προσῴειν] ΟΙ. οὐ προσῆλθεν. 
1014. οὐδέπω] 6]. οὔπω ἦν ἐλϑῶν. ᾿ 
Ῥ. 989. ν. θ97. τοῦτο] ΟΙ. τὸ φαγεῖν. 
Ῥ. “552. ν. θ99. ΟἹ]. δυσώδη γὰρ τοὶ ὀσπριῶν ὑπὸ 

φῇς ὠϑάρας. 
Ῥ. 955. ν. γοο. ἤπου] ΟΙ. ὄντως- 

ΟΤΡΙα. ἐβδελύττετο)] ΟἹ. ἐμίσει. 
ΠΡ, «556. ν. 7ο1. οὐκ] ΟΙ. ἐβδελύττετο. 



ΟΟΘΙΟΙΒ8 ΡΑΒΙΒΙΝΙ., 541 

Ῥ. “55. 1. 5. χαρέντω τὸ ἐβδελύττετο --- βόέειν" 
ἕπεται γὰρ τὸ (1. τῷ) βδέειν τὸ βδελύττεσϑαι.- 

Ῥ. 554. ν. γ7γο. ὑπηρυϑρίασε) ΟἹ. μετρίως πῶς 
ἐτράπη, ἠδέσϑη. ᾽ᾳ 

Ῥ. .55. ν. γοδ. ἐπιλαβοῦσ᾽ 1 ΟἹ, κρατήσασα. 
1614. ληβανωτὸν] ΟἹ. ἤτοι μεμυρισμένον πέρδω. 

Βαβίϊιβ:. ,» 001]. Καΐϑδονϊ. ϑοίααί, ἀεν' ἐοίσε Ο ϑινιιγ2- 
»πῶρονί δομηπθὶ ξοῖυ ξοηχιέθ. “' 

Ῥ. 4560. ν. γοά. αὐτὸς δ᾽ ἐκῶνος ΟἹ. τῆς δινὸς οὐκ 
ἐπελάβετο δηλ. 

ΤΡΙ4. οὐδ᾽ ἐφρόντισεν] ΟἹ. οὐκ ἤσϑετο. 
Ῥ. 256. γν. γοδ. ἄγροικον] ΟἹ. ἀπαίδευτον. 
Ῥ, 956. ν. γοθ. σκατοφάγον) ΟἹ. ἀναίσθητον. 
50}0]. Τὸ σκατοφάγον λέγει, ἢ διότι οἱ Ἰωτροὶ ἐκ 

τοὺ τὼ σωμάτων κενώματα βλέπειν καὶ οὔρω τοὺς μι- 
σϑοὺς λαμβάνουσιν, ἢ ὅτι ὁ τῆς ἰατρικῆς ἥγεμων 1π- 

“ποκράτης οἰνίνων κόπρων, ὡς ῷασιν. ἐγεύσατο, βουλό- 
μενος περί τινος νοσοῦντος μαϑϑν» ἢ (Βαβίπι5: .,.]. εἰ.) 
᾿ . Ξρτν δὲ ΄ Ἄ ΄ 
ὥρα (Βαβίϊιβ: ,,1. ἄρα“) ζήσεται ἢ τεϑνήξεται. 

Ῥ. 9266. ν. 7γοθ. αἷ τάλαν] ΟΙ. ἐπίῤῥημα σχετλια- 
στικόν. 

Ῥι 956. ν. 707. συνεζκωλυψοαμην] ΟἹ. ἐκρύβην ἔσω 
τῶν ἱματίων. 

᾿ς Ρ. 967. γ, 708. δείσας] ΟἹ. φοβηθείς. 
Ῥ, “οὅ7. γι. 709. σκοπῶν] ΟἹ. ἐπιτηρῶν. 
ΤΡϊά. σεριηει (5810)1 ΟἹ. περιήρχετο. 
Ρ. ὅ7. γ. 710. ποῦς] ΟἹ. δοῦλός τις. 
Ια, ϑυείδιον] ΟἹ. ἧτο; ἰγδύον. 

Ῥ. 557. γ. 7γ11. παρέθηκε) ΟἹ. πλησίον αὐτοῦ 
ἔθηκε. 

ΤΡ. δοίδυκα}) ΟἹ. κοχλυάριον. 
ΤΡΙ4. κιβώτιον] ΟἹ. σενδούκην. 

Ρ. “88. γν. 712, μοὶ Δί᾽ οὐ δὴτ᾽  ΟΙ. λίθινον ἦν», 
οἰλλ᾽ ἡ ϑυεία. 

Ρ, 958. ν. γ15. ἑώρας] ΟἹ. ἔβλεπες. 
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Ρ. 909. γ. ἐπι ἐγκεκαλύφϑα!] σι. ἐγκὐκρύφϑαι- 

Το 1. τριβωνίου] ΟΙ. ἔβλεπον δηλ. 

ΡῬ. 9ὅ9. ὑ. γι: ὁπαὶς) Βαϑιϊ5: » Ῥαγπι ἀρρατεῖ, 
.5»ἰΘρεπάτηηο 511 πρίπας, 8ῃ τρίπως. “Ομ 80 'ρ50 
ΟΙοϑβϑβαίου 8 ΦΡΡΕΟΝΝ ΝΣ ἀοοεί Οοάοχ Του ταῃα5. 
ἈΑεπίσιια Χ ΧΙ]. ν. 5. καὶ δὲ τρύπη φαύεται οὐδωμόϑεν. 

. [014. οὐκ ΝΗ ΟΙ. ὠλλοὶ πολλὰς δηλ. 

Ῥ, θη. Κ. 710. Νεοκλείδῃ] ΟἹ. οὗτος ἄρπαξ Τῶν 
δημοσίων. 

Ρ, οὅ9. 86}:0]. , Τριβώνιον ἐνταῦϑα τὸ παλαιὸν καὶ 
διεῤῥηκως (50) ἱμώτιον. τριβώνιον καὶ τὸ τῶν φῴων 
ἱμάτιον. ὡς εὐτελαίος ἀντιποιουμένων. ὅσεν κοὶ τὸ ᾿οὐῷ 
εἰβλημα αὐτῶν εὐτελές. ἦν δὲ τὸ τοιοῦτον τριβώνιον μέ- 

ο 
χοι τῶν ποδῶν διῦκον» καὶ χειρίδας ἔχων πλατείως, καὶ 
κεκολπωμένον. Ἐαϑίι8: 5, 8080]. [μποῖδη. ἜΟΙΧ, 
»}Ὀ. 105. ΙΒ ἰδραβ5 τὸ σαλαιὲν καὶ διεῤῥυηκὸς ἱμοί- 
τιον. Μοχ ποίεϊων οοπηρθηάϊαπι γοοΐίβ φιλόσοφος. 
Ῥοξκὲ Ιϑθβοπάμμῃι εὐτελείας. 

Ῥ, γόλ γ. 717. ἐνεχείρησε] Ὁ]. ἤρξατο. Δ 

Ῥ. 941. ν. σι8, ΘΙ. Τῆνος νῆσος σκοροδοφόρος ἀπό 
οφνος Τήνου ὠνδρές. 

1014. ἐεῷλα] ΟἹ, ἔτριβε. 

Ῥ. “49. γ.}719. ὀπὸν "ὁ 6]. γώλα σκύλλης (810), 
ἥτις ἐστὶ βοτάνη ϑανωτηφόρος. 

Ρ. “15. ν, 790. σχῖνον] ΟΙ. ἤγουν σκίλλαν. 
1016, διέμενος] ΟΙ. βρίξας ἐν. 

Θ0Π0)], σχῖνος σὸ δένδρον. ;. σχοῖνος δὲ τὸ [ϑρύλον, 
διῷϑογγον δ καὶ :. 6 ἰᾶο Ογαπιιῃβεοονατηι Ὀγθυῖς 
Ἰοφαοπέϊα γ. Βαϑὲ. εὐ Ουερου. Οογμῖῃ. Ρ. δά. 544. 
Βρύλον 44 511, ἀοοοὶ ΤΡΟΙ ἈΕΤΝΣ ΟἸΙοσβαγ, ο. 298. 

5.Πο]. Σφηΐτὸς τόπος ἐν ̓ Αϑήναις, ὅθεν καὶ Σφῴητ- 
τοὶ (Ι. Σφηττοῖ) ἐπίῤῥημα. καὶ ὁ “πολιτῆς Σφήττως" 

εἶνος (ἰ.,, νοσα χβρείϊα, Σφήττιος οἶνος)» καὶ Σφήττιον 
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ὄξος. ὡς ἔοικε δὲ, ᾿δριμύτατον ὅξος ΣΦητοὶ (ὁϊο: 1. 
Σφηττοῖ) ἐγίνετο. 

Ρ, 544. ν. 18 ἢ: κατέπλασσεν) ΟἹ. τοῦτο τὸ Φάρ-- 
μακον. 

1914. ἐριανν αὐμϑα ΟΙ. ἐξεστραμμένα ποιήσας. 

Ρ᾽ 544. γ. 735. ὀδυνῷτο] ΟῚ]. ὀδύνην ἔχε; (510) πε- 
φισσότερον. 

ΡῬ, “485. γ. 237; εἰναΐξας] σι. ὁρμήσας. 
Ῥ. οἕδ. Υ͂. γωὅ. ἐπομνύμενον] Ὁ].- ̓ἐπιορκούμενον., 
1014. τοὺς ἐκκλησίας (510)} ΟἹ. τοὺς συναθροίσεις. 
Ρ. 547. ν. γ2θ. ὁ δαίμων] ΟΙ. ϑεζς. 
1014, σοφός ΟἹ. πάντα εἰδώς. 
Ῥ. 540: ν. 730. ἡμιτύβιον) σι. φακιόλιον. 

5080]. Τύμβος ὁ τάφος ὑπερέχων τῆς γῆς κατιοὶ 
᾿κύκλον. ὥσπερ ἡρίον τὸ κατα γῆς καὶ μὴ ὑπεριστάμε- 
γον καὶ ὁμοιότητος τοῦ τύμβου. καὶ ἡ κεφαλὴ οὕτως 

ἷ ὀνομάζεται διοὶ τὸ ἐοικέναι τύμβῳ. ἡμιτύββθιον οὖν τὸ ἐξ 

ἡμισείας τὴν κεφαλὴν καλύπστον. . 

Ρ. 9540. Ὑ. γ7ὅο. περιέψησεν] σι. περιεκούσηφεν. 
5080]. Βλέφαρα αἱ πτύχες τῶν ὀφθαλμῶν, ἤ ἤγουν 

τοὶ ὀμματόφυλλα. βλοφαρίδες δὲ αἱ τρίχες οἱ ἐμπε- 
Φυκυῖα: τοῖς βλεφάροις. δ ν. ὀμματόφυλλον ν. Ὠα-- 
σδῃρ. ΟἸοθβαγ. Ὁ. 1042. 

Ῥ᾿ 580. νυ. γὅι. φοινικ!] ΟΙ. κοκκίνῳ πέπλῳ. ι 
Ῥ, 9250. ν. 782. ἐπόπτυσεν (510)} Οἱ: ἐσύρισεν. 
Ῥ. αϑο Ὁ ὅ0᾽ ἐξῃξώτην) 16]. ἐξῆλθον. 
Ῥ. 280. ν. 784. ὦ φίλοι 9εο|] ΟΙ. ϑαυμαστικόν. 
Ῥ. 281. ν. 755. τούτω] Ὁ]. οὗτοι οἱ δράκοντες. 
[014. ὑποόύνθ᾽} ΟΙ. ὑπειςελθόντες, 
Ρ. 981. ν. 757. κοτύλας οἴνου] ΟἹ. πο βονν. 

χ 2951. γ. γῦ8. ὦ δέσποινο γ᾽ ἑστήκει (510) ΟΙ. 
ανεστηκὼς ἢν. 

Ῥ, 281. Νοί. ὅδ. Οοάοχ Παδεῖ: εἰκότως φησὶν 
᾿ ἔχειν τὸν ̓ Ασκληπιὸν ὑπηρέτας ὄῷεις. ἐπειδὴ γοαΐο οἱ 

ὀῷεις τὸ παλριὸν αὐτῶν πεκθυόμενοι δέρμα κ- Τ᾿ δ. 

δι ἃ 

φαν 
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Ἠείηάε: οἵα τινώ λεβυρίδα ἀποῤῥίπτων., νεώζοντας δελ 

κνυσι. ὕπαθ δρρᾶγοῖ, Ἡοπιβίθυ παδία βλαβερῶν 

[δ] οἰβδίπιθ. παΐδ586 ἴῃ λεβηρίδα. 

Ῥ, 585. ν. 759. ὠνεκρύτησ᾽ ] ΟἹ. ἀνέτεινας (1. ὠνώ- 
τείνας) ἔπληξα. 

Ῥ. 555. ν.7ά1. νεών] Ὁ]. ἔδυσαν δηλ. ---ο Τῃ τπᾶγρ. 

διαβάλλει; καὶ αὐτὸν ὡς λίαν ὑπνώττοντα. 

Ῥ, “59. ν. σζά2. ἐγκατακείμενο! ΟἹ. ἤτοι οἱ ἐσϑε- 
νέϊς. 

Τρ1α. αὐτῷ] ΟΙ. ναῷ. 
1014. πῶς δοκῶ} ΟἹ: πον συν νῶν ἐντὶ τοῦ λίαν. ᾿ 
Ρ, 955. ν. 744. ἐγρηγόρεσαν] ΟἹ. ἔξυπνοι ἥσαν. 
ΤΡ14. ἕως] ΟΙ. Ἰωνεκῶς. 
Το. διέλαμψεν] ΟἹ. διηύγασεν. 

Ῥ, ὅδ. ν. γάδ. στάνυ σφόδρα] ΟἹ. ὠττικὸν τὸ 
σχῆμα". ὡς τό" τυχὸν ἴσως. ἐκ σαραλλήλου σὸ αὐτό. 

Βαϑίπιθ: οὗ. Ῥογβοῃ. ργᾶθέ δά Ἐπτιιρία. Ἠρουρ. 

"29Ἐ: ΧΙΧ. Ν 
Ῥ. “55. γν. γάθ. ταχὺ] ΟΙ. οὠντὶ τοῦ ταχέμο, 

Ρ. 555. γ. γάδ. ὅσην] ΟΙ. ϑαυμαστικὸν, ἤγουν 
“πολλὴν καὶ μεγάλην ἔχεις τὴν δὐκοιλιίν 

1014. ὦ ναξ δέσποτα ] ΟἹ. βασιλεῦ ᾿Ασκληπιέ. 
Ῥ, “55. ν. 780. ὑπερῷνὴς ὅσος] ΟἹ. ὑπερῷυὼς 

μέγας. 
ΤΡ14, ὅσος] ϑαυμαστικὸν. ἤτοι πολύς. 

Ῥ, “55. Νοί. 56. Οοάοχ μαρεϑί: δέον γοὶρ εἰπεῖν, 

“πρὶν εἰπεῖν σε λόγον ἕνω Κ' - λ. Ἰεΐμάθ: εἶδος δὲ μέ- 

τρου ἡ κ. Βαβίϊιι5: ,,86π6. “ 
Ρ. “54. γν. 752. ὀλίγον] ΟἹ. βραχύν. 
1014. ἡσποίζοντο] ΟἹ. ἐδεξιοῦντο. 

Ῥ, 254. ν. γ55. ἐδεξιοῦνϑ᾽] ΟἹ. ἤτοι τὰς δεξιὸς 
ἐνεβάλλομεν. : 

Ρ. “δά. ν. 754. οὐσίων τ᾽ ἔξχον συχνὴν] ΟἹ. σπλοῦ- 
σον ἐκέκτηντο “σολῦύν. 
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Ρ. 555. ν. γ55. ἐκ δικαίου) ΟΙ. πόνου δηλ. ἀλλ᾽ ἐ 
αὐδικίας τὸν βίον κεκτημένοι. 

ἘΣ, ΓΟ δὲ ν. σϑθ, ὀφρῦς συνῆγον] δεῖγμα κατηφείαε» 
ἤτοι κατηφεῖς ἦσαν. ἼἸδιον γοὴρ τῶν λυπουμένων τὸ τὸς 
ὀφρῦς συνάγειν. 

Ῥ. “5. ν. 757. οἱ δ᾽ ΟΙ. οἱ ὁ κυΐαι 
ΤΙ. κατόπιν] ΟΙ. τοῦ Πλούτου. 

Ῥ, 9265. ν, γὅ8. εὐφημοῦντες) ΟἹ. ἐπαινοῦντες τὸν 
Πλοῦτον. 

Ρ, 956. ν. 789. ἐμβὰς} ΟΙ. τὸ ὑπόδημα σῶν τττο 
1514. εὐρύϑμοις] ΟἹ. εὐτάκτοις. 
1014. προβήμωσιν] ΟἹ. πηδήμασιν. 

Ρ͵ 956. γ. 702. Οοαοχ μαθεὲ ὑμῖν. -- ΟἹ, τῶν ἐν 
τῇ οἰκίο, ὄντων. 

Ῥ. 256. γ. γ85. ἀἄλφιτ᾽ Οι. ἄλευρα. 
1014. ϑυλάκω] ΘΙ]. τῇ ἀρτοθήκῃ. 

ἜΡΙΣ 357. δὲ γθά. νῇ τὴν Ἑκάτην] ΟΙ. καϑὰ γυνὴ 

τὴν Ἑκάτην ομνύει. 
Ῥ. 957. ν. χθδ, εὐαγγέλια] ΟἹ. χαριν. 
1014. ἐν κριβ. ΟΙ. πλήϑη (ἔ σλήϑε!:) ἄρτων ἐν κρι- 

᾿βάνῳ ὠπτημένων. 

Ῥ. “57. ν. 706. ἀπαγγείλαντα] ΟἹ. μηνύοντα. 
1014. μέλλ᾽] ΟἹ. βράδυνε. 

ῬΑ 708. ἰοῦσ᾽ εἴσω] ΟἹ. ἐλϑθεῦσα ἐντδς. 
ἡγοῦ Ἔν 

Ρ. 468. γ. 769. νεωνήτοισιν] Ὁ]. δούλοις, ὠφειλεν 
εἶπέν ὀφϑαλμοῖς. 

Ῥ, 588. ν. 770, ἀπαντῆσαι} ΟἹ. συναντῆσαι. 

Ῥ, 389. γ. 771. ἥλιον! ΟἹ. τοῦτον γὰρ ἀναβλέψας 
“Πρῶτον ἑωρακαι. 

Ῥ, 2θο. ν. 772. ΘΙ. ἐνδόξου ᾿Αϑηνὰς ἔνδοξον ἔδαφος. 
Ῥ. 9θι. ν. 775. χῶρον] 6]. τήν ἀττικήν. 
Ῥ͵ 9θ9. ν. 774. τοὺς ἐμαυτοῦ ξυμφοραὶς] ΘΙ. δια. 
014. ξυμφορὰς] ΟἹ. ὁτ' ἔφευγον τοὺς δικαίου. 

Μπι 
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οὐ Β, 65. ν-. 778. οἵοις] ΟἹ. ϑαυμαστικὸν εἰντὶ τοὺ 
κακοῖς, αδίκοις. 

1014. ξυνὼν] Ι. ὁμιλῶν. 
1014. ἐλάνθανον] ΟἹ. ἐμαυτόν. 
Ῥ. οθά. Υ. 778. ἐκεῖν 1 Ο!. τὸ φεύγειν τοὺς ΡΝ 
1014. ταῦτ᾽] ΟΙ. τὸ συνῶνα; τοῖς ἀδίκοις. 

Ῥ͵ “θά. γν. 779. ἀναστρέψας) ΟΙ. εἰς τὸ ἐναντίον 
μεταβαλῶων. 

ο Ῥ, “θά. ν. 7γ8ι. Οοᾶοχ Παροὲ σονηροῖσιν ἐδίδουν. 
Ῥ. “θά. ν. γ82. βάλ᾽ (510)] ΟἹ. ἀσιθι. 
1014. χαλεπόν) ΟἹ. πρᾶγμα. 

8080]. Τοῦτο εἰωϑώσιν οἱ δυσχεραίνοντες λέγειν, 
ὃ νῦν καὶ Χρεμύλος λέγει» πρὸς τοὺς ἐπιπεσόντας αυτοῖς 

κόλακας καὶ Φιλοφρονουμένους. 
Ῥ. 9θδ. ν. γ8ά. γύττουσ,] ΟἹ. τιτρώσκουσιν. 
1014. φλῶσ!] ΟΙ. συντρίβουσι, ϑλίβουσι, ξύουσι. 

5080]. ᾿Αντικνήμιω, ἐστὶ το ἰδιωτικῶς λεγόμενω 
κωλομιοω σῶν ποδῶν. κνήμη δὲ ἡ λεγομένη ἄντζα, ὃ ὀσίτο 
σϑεν τοῦ κωλαμίου. λέγεται; δὲ οὕτως. ὡς κενὴ (Βα-. 
βἰϊι5: 55 510 βου ρϑονς Πργαγίαϑ, δ καινή. Ῥάγθτη 11-- 
.» 4μεῖ. Ὧ καὶ πλήρης οὐσω αἵμωτος. Οοπῖ. Ἰλασαηξ. 
ΟἸοβ5αν. ἀρρεπά. ο. 89. 

Ῥ. 968. ν. 785. εὔνοιαν ΟἹ]. ἀγάπην. 
Ῥ, 4605. ν. γ80. προσῶπε] ΟἹ. προηγόρευσε (816) 

χαὶ ἐχαιρέτισε. ὦ 
[014. ποῖος οὐκ σχλος} ΟἹ. σαντες. 
Ῥ. 9θ5. ν. 787. πσεριεστεφάνωσεν) ὉἹ. ἐτρίμησεν 

(510). 
᾿ Ῥ᾿ 66. γ' 788. φίλτατ᾽] ΟΙ. σοϑεινότατε. 

ΤΡΙά, σὺ 7 ΟΙ. ὦ Πλοῦτε. 
{014. σὺ] ΟἹ. ὦ Χρεμύλε. 

. 466. γ. 789. νόμος] ΟΙ. ΤΉΝ 
. 460. γ. 790. μηδαμὼς] ΟἹ. τοῦτο ποιήσῃς." 
. 906. γ. 791. εἰσιόντος) Ὁ. εἰσερχομένου. 
. 2660. ν. 793. βλέψαντος] ΟἹ. ἀναβλέψαντος. ἘΠῚ 
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᾿ ΤΡ14. ἐκφέρειν] σι. ἐξάγειν. ; 

Ρ. 907. ν. 795. πρεπῶδες] ΟἹ]. προσῆκον. 
1014. εἰσφέρειν] ΟἹ. εἰσάγειν. 

Ῥ, 967. ν. γθά. δέξει δῆτα (519) τοὶ καταχύσμα-᾽ 
τα] ΟἹ. λήψῃ τοὶ ἐπόνω σου μέλλοντα κατακώσϑαι- 

Ρ, 567. ν. 795. ἑστίαν] ΟἹ. δέξομα: δηλ. 
ΤΡΙ4. νόμος ΟἹ. ἀντὶ τοῦ ἔθος. παρὸ τῇ ἑστία 

κατέχεον. 
Ρ, 907. ν. 796. φόρτον] ΟἹ. τὴν μέμψιν» τὴν κα- 

τάκρισιν. 

᾿ς Ρ, οθγ. ν. 797. ἐστ] ΟἹ. τοῦ πλουσίου. 
Τοϊά. τῷ διδασκάλῳ] ΟΙ. ἐμοὶ τῷ ̓ Αριστοῷανει. 

Ῥ. 268. ν. 798. τοῖς ϑεωμένοις} ΟἹ. τοῖς ἀκροα- 
ταῖς) τοῖς Θεαταῖς. 

Ῥ. 208. ν. 799. προβαάλλοντ᾽ (810) ΟἹ. προϑέντα, 
ΤρΙά. ἐπαναγκαζειν] ΟἹ. ἤτοι ἄκοντα σεαροῦκιν εἶν. 

ΟΡ. 971. ν΄. 805. ἐξενεγκόντ᾽ 1 ΟἹ, ἐξαγαγόντα. 
Ῥ. 971. Υ. δοά. σωρὸς] ΟἹ. πλῆϑος. 

Ῥ, 971. νυ. ϑοῦ. ἐπεισπέπαικεν] ΟἹ. σφοδρῶς ἐπειφ. 
ἤλϑε καὶ εἰσεπήδησεν, ι 

Ῥ. 27. νυ. 8οῦ. Οοάεχ περεῖ σρᾶγμο που. 
Ρ. 9γὅ. ν. 807. σιπύη] ΟἹ, ἡἡὶ κοινῶς ὥρκλα. ὙὟ, 

Ὠσοαπρ. (Ἰοβθαγ, ο. 118. 

Τρ14. λευκῶν] ΟἹ]. καϑαρφῶν. 
Ρ. 574. ν. 8οδ. ἀμφορεῖς (519) ΟΙ. τὰ μαγαρικά. 
ΤΡΙᾺ. ἀνϑοσμίου } ΟΙ. εὐώδους, μοσχώτουν. Μό- 

σχατος 8446 ΟἸοββαῦῖο ᾿θπσδησίεηο. 
Ῥ, 978. γ. 809. χρυσίου] ΟἹ, τοσοῦτον. 

Ῥ. 570. ν. 811. λήκυϑο!] ΟΙ. τὰ ῥώγια; τα ἐλαιίο. 

δόχα ἀγγεῖα. ὯὍδ γ. ῥώγιον οοπῇ, Ἰθυσάπρ, Θ]οβςατ. 
ς, 1δοά. εἱ Αρρεπᾶ, ο. 164, 

Ῥ, 277. Υ. 812. ὑπερῷον] ΟἹ. τέγος. 
Τη14. ἡσχώδων] ΟἹ. σύκων. 
Ῥ͵ 577. ν. 815, ὀξὶς] ΟἹ. ἄγγος ὀξοὺς δεκτικόν. 
1014. λοπαδιον) ΟἹ. ὁ λεγόμενος κουρελός. 

Μιὰ 5 



Ως , ἀπ ῬᾺ 

Ῥ. 570. ν. 815. ἰχϑυηροὺς] ΟἹ. τοὺς ἐπιτηδείους 
εἰς ὑποδοχὴν ἰχϑύων. 

Ῥ. . 379. Υ. 810. ἐπνὸς ΟἹ. τὸ φουρνεύτιον, ἢ τὸ 
μιγειρέιον. Φουρνεύτιον ααἀθ6 ΟἸοββασῦῖο Πυοδηρίαπο: 

ποβίγῖ5 ἀπΐθιῃ {,αχίοϊβ, ηπ886 Ἰοοιπι ἀθάοσγιμηΐ ΠΑΡΕ] 

Φοῦρνος, ΘΟΠΙΡΟΒΙ 1 Φουρνοπλάστης, τὸ ἘΠΕῸΓΣ ΤΙ- 
τιδθιι5 ἰ,6χ. Β]αἴοῃ, Ῥ. 1490.᾿ 

Ῥ. 580. ν. 817. . στατῆρσι] ΟΙ. νομίσμασι. Ὶ 
1014, ἀρτιοίζομεν] ΟΙ. τὰ ἄρτια παίζομεν. 

Ρ. οϑι.ν. 818. ἀποψωμεσθα) ΟΙ. ἘΡΡ ΙΝ 
μεν τὸν σρωκτόν. Βαπάγιπὶ ν. άθ0ο. ΟἸοδβαίου Βγιη- 

οἰκίαμτιϑ ἀἐπεψησαάμην ῬΑΥϊΐον ἱπίθγργθίδί ιν οὐ πέσον 
ψισάμην. Οοπὲ. ποῖ. δά Οταρου. Οου. Ῥ. τοάο. Ι 

Ρ͵ 289. ν. 810. σκοροδίοις] ΟΙ. φύλλοις σκορόδων. Ϊ 

Ῥ, 2382. ν. 820. βουϑυτῶ] ΟΙ. βοῦν ϑύε;, μεγάλη. 
Θυσίων ποιέει. 

ϑομο]. Βουϑυτῶν κυρίως τὸ βοῦν ϑύειν. ἐκώλου 
δὲ τὴν ἐντελῇ θυσίαν ἑκατόμβην. διοὶ τὸ ἐκ βοῶν ἑ ἑκωτὸ β 

γίνεσθαι; ἣν δὲ καὶ ἄλλη ἐντελὴς Θυσία πριττὺς λεγε | 
μένη» ἡ ἐκ. χοίρου καὶ κριοῦ καὶ τράγου , ἥν καὶ ἐνταῦϑι 
λέγει. 

᾿ . 285. ν. 899. ἐξέπεμψεν] ΟἹ. ἔξω ἔπεμψεν. 
. 85. ν. 895. ἔδακνε] 6ΟΙ. ἔϑλιβε. ὁ καπνός." 
“84. ν. 824. ἕπου] ΟἹ. ὠκολούϑει. ᾿ 

. α8ά. γ. 855. ξα ] 6Ι. ἐπίῤῥημα ἐκπληκτικόν. 
, αϑ8ά. γν. 896. 6Ι. εἰμί. 
. 485. ν. 858, μώλι:στ᾽] Ὁ]. ὠττικὸν οντὶ τοῦ να 

1014. τοῦ δέει] ΟἹ. τίνος χρείων ἔχεις. 
1514. πρὸς] ΟΙ. εἰς. 
Ῥ. ο85. ν. 829. ἥκω] ΕαΙ. ἤλϑον. 

Ῥ. “85. γ. 850. ἱκανὴν εὐσίαν] ΟἹ. ὠρκετὸν βίον.. 
Ῥ, “85. ν. 851. ἐπήρκουν] σι. ἐβοήϑουν. 

1014. δεομένοις] σι. χρήζουσι», “πενομένγοις. 

Ρ. “80. ν. 855. ἤπου] ΟΙἹ.ς ὄντως. " 
Τ0:4, ταχέως] ΟἹ. συντόμως. . ᾿ 

ΠΕ ΝΕ Ὁ ντε 
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᾿ 

ΤΡ14. ἐπέλιπε (610)}] ΟΙ]. ἀφῆκε. 
Ῥ. “80. ν. 854. κομιδὴ} ΟἹ. λίων ταχέως. 
1514. μετὰ ταῦτ᾽ 1 ΟἹ. μετὰ τὸ ἀναλῶσαι ταῦτας. 
Ῥ, 286. γ. 855. τέως] Ο]. πρώην ἢ πρὸ ὀλίγου. 

, Ῥ, «86. ν. 856. ἕξειν] ΟἹ. λήψεσθαι. 
Ρ. “87. ν. 857. βεβαίους] ΟΙ. ἀληϑεῖς. 
ἰθι4. δεηϑείην 1 ΟἹ. χρείαν σχοίην τινός. 
Ρ. “87. ν. 858. ἐξετρέποντο] ΟἹ, μετεβαάλλοντο. 
014. ἐδόκουν] ΟΙ. ἐνόμιζον. 

Ῥ. 587. ν. 859. ΟἹ. οὐ μόνον ταῦτ᾽ ἐποίουν. ὠλλὸὼ 
καὶ ---α. ᾿ 

ΤΡΙ4. κομιδὴ} ΟἹ: λίων κατεγέλων. 

Ρ. ο87. Υ. 84ο. ἀὐχμὸς] 6]. στέρησις: ξηρασία. 

1014. τῶν 6]. ἐμῶν. ; 
Τ014. σκευαρίων)] ΟἹ. τῶν εἰς χρείαν πραγ μωτων 

ἠφάνισεν. 
ὶ Ῥ. 288. ν. 841. οὐχὶ νῦν] ΟἿ. ἔσται τοῦτο. 

[ἰ4. ἀνθ᾽] ΟἹ. ἕνεκα. ὺ 
Ρ, ο88..ν. 849. προσευξόμενος] Ο!. μέλλων Ζ6ρ0ς- 

εὐξειν καὶ παρακαλέσει. Μίτοιὶδ, 504 [0116 ἴδγα85 
ἴῃ 1411 ιιΐάοηι βου ρίονο δοξίγιμι προσεύχω. Νὸι [6 - 
Τα5 ἴῃ θόρῇοοῖα ᾿τάριη. ΠΠ| Ογοιιβαθ εὔζαιμ᾽ ὧν ἔχειν: 

Τὴ, βου. εὐξαίμην σχεῖν. [06 5ἰπη] 05 ὈΑΥΡΑΡΊ 5118 
δύναιμ᾽ ἂν οἱ ἥδοιμ᾽ ὧν γν. Βγαποῖ. ααὦ ΑΘβ ΒΥ]. Ῥύοτα. 
γ. γθά. 

᾿ Ρ, 288. ν. 845. τὸ τριβωνιον] ΟἹ. τὸ διεῤῥηγμένον 
ἱματιον. 

Ρ. 589. ν- 844. φέρει] ΟἹ. ἄγει, βαστάζει. 
Ρ. 289. ν. 845. ἀνωαϑήσων] ΟἹ]. ὠφιερώσων. 
Ῥ, 289. ν. 846, ἐμυήϑης 7 ΟΙ. ἐδιδώχϑης- 

1014. αὐτῷ ] ΟἹ. τῷ τριβωνίῳ. , ἶ 

Ρ. 990. ν. 847. ἐνεῤῥίγωσ᾽ 1 ΟἹ. μετο ῥίγους διε- 

βίβασα. διγέω ῥιγῶ ἐπὶ ψυχῆς, διγόω δὲ διγὼ ἐπὶ σω- 
ματος. Διαβιβάζειν 46. [δ πιροῦθ πδυγραίμ πη ΓΘ5ΡΟΠ- 

ἀδὲ Γιαἴϊπο. ἐγαπδίθογο. ὙΠοπιδς Νίαρ. Ρ. 513. τν 



ξ 50 ἘΧΟΈΒΡΤΑ 

νεότητα διωβιβάζω. ϑοπμο!ϊαβίεβ δὰ ῬΗΠοβέγδε. Ἦον- 
Ῥ.- 40. Βοίδδοῃ. μῆ ὶ διω(β,βώζοντας ἐν τῇ γῇ τὴν νύκτα. 
5686 ἴῃ ἀπ ΟΣ 15 βου! ρίουϊθιι5 50 Ιθρθῦα ποῖ π6-- 
ΤΑῚ, 

Ρ, σ9ο. ν. 848. ἐμβαδια] ΟΙ. ὑποδήματα... 
1014. συνεχειμαζετο] ΟΙ. τῷ ἱματίῳ. 
Ῥ, 200. ν. 849. εὐνρβου μὲ εὐ ὑὐ νὸν ποιήσων. 
Ρ. 2900. ν. 850. χαρίεντω δύυτατα κατ᾽ εἰ- 

ὠνείαν. δύτατος ἴοτιηα ἐαροη Ἀν, Ἠδ]]6ηϊοᾶ- 
νος 8465Ρ. ΧΟΥΤΙ. ν. ὅ. ἀμπέλου ἡδυτώτης. Α44. 
86}. Ἰπῇγᾶ δα ν. 1οϑι. Ρ. 5δδ0θ. ϑὅῖ΄Άλο αἸοϊίασ, ἴδια 
Ἑλληνικῶς. ἡδύτερος. ῬΒΠΙρΡρΡαΒ ᾿ΡΗΘββαίοη. ΕΧΙΝῚ 

γ. ὅ. 54ᾳ. ὄμβρον ἔχουσα χείματι καὶ ϑάλπει τοῦ Διὸς 
ἡδύτερον. ΤΌΠΠπ5 Θϑη. ΝῊ. ν. ὅ. 5ᾳ. ἦ γοὶ ἐγείρω 
ὀμπνιωκῶν χαρίτων ἡδύτερον τρίβολον. ᾿ΓΠΟΟΟοΥΙ [αγ]], 
ν᾽. ἄδιον ϑοἢο]]αβίθ5 ᾿πίογρυθίδίῦ ἡδντν αν. Ααά. 

ἘΊΒΟΠΘυ. δὰ ὟΝ δ]]οσ. ἢ. Ὁ. 79. 
1014. φέρων] ΟἹ. κομίζων. 
Ρ. 991. ν. 8δ1:. Οοάθχ μαρεί ὄλωλα δείλαιος. 

5 ΠΑΡάπ πὶ ΥυΡΥΙ σδίου τὶ 5] υββαμι 8 βου! ρ 51. 
Ῥ. 291. ν. 854. πολυφόρῳ)] ΟἹ. πολλὰ κακοὶ Φέ- 

βθοντ᾽- 

1014. συγκέκρω μαι] ΟΙ. ἢ ἥνωμαι- 
5080]. Πολύζορος γῇ: ἡ πολλήν Φοροὶν καὶ καρ- 

“πὸν παρέχουσω.. καὶ πολύφορος οἶνος» ὁ πολὺ ὕδωρ δε. 
χόμενος ἐ ἐν τῷ μίγνυσθαι τούτῳ. ἐκ τούτου μεταφορι- 
κὼς καὶ ὁ υπολύφορος δαίμων, ᾿ὅϑεν ἐπήγαγε τὸ συγκέ- 

κρώμαι. ὅπερ ἐπὶ ὑγρῶν λέγεται. ΑἸΠ βουῖθαπε σα- 
ροξυτόνως, πολυφέρος: αυοά ΠΠ6 815 6 Χ ΡΘΒΏ]α εδί. δὶς 
Πιυοίπαηξαι οἰϊατη ἱπΠῸΓ ὀλιγοφόρος εἵ ὀλιγόφορος, πῶμ-' 
Φόρος εἰ πώμορος : 46 4αΐριι5 Ἰά 6 πη γα]οΐ. 

Ρ, 292. γ. 8558. ὠποτρόπαιε] ΟἹ. διώκτα. τῶν 
κακῶν. 

Ρ, 299. ν. 867. σχέτλιω ] ΟἹ. ἐλεεινώ. 
Ῥ. 995. ν. 86ο. Υ. Θοά. Πονγῇ!. 
Ῥ, 294...ϑς. 8δι. σχεδὸν] ΟἹ. ὠντικρὺς, φανερῶς. 
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Ῥ, οοά. ν. 802. προσέρχεται ΟἹ. παραγίνεται. 
1014. κακῶς πρώττων]) ΟἹ]. δυστυχῶν. 
Ρ. 594. ν. 80. κόμματος] ΟἹ. τοῦ χαράγματος. 

εἴρηται δὲ εἰς μεταφοραὶ τοῦ κιβδήλου νομίσματὺς. 
Ρ. ορά. ν. 864. νὴ Δία] ΟἹ. κατ᾽ εἰρωνίας. 
1014. καλῶς ποιὼν] ΟἹ. δικαίως πάσχων. 
Ῥ, 945. ν. 86. ὁ δὲ] ΟΙ. ἰδεῖν (510). 

Ῥ, 995. ν.. 868. πολὺ μᾶλλον] ΟἹ. μᾶλλον πρὸς 
τὸ μὴ ποιῆσα, πλουσίους τινάς. 

Τοϊά. ἐστὶν ἐξολωλεκώς ΟἹ. ὠπωώλεσεν. 
Ρ. 995. ν. 870. ἢ] 6Ι. ὄντως. : 
1014. τοιχωρύχων] ΟἹ. καὶ διοὺ τοῦτο πανταὰ 

ἔπαϑες- 
Ῥ. 295. ν. 871. ὑγιὲς ΟἹ, ὀρϑὲὸν καὶ ἀληϑές. 

Ῥ. 990. ν. 875. σοβαρὸς) ΟἹ. ἐπηρμένος. 

Ῥ. 9597. ν. 874. (οάεχ 5ῖο μαβοί: ὁ συκοφάντης. 

ΧΡΕΜ. δῆλον ὅτι βουλιμιῶ. Οδίογιπα 46. σ]οβϑ15 Υ-Ἂ 

Οοά. Ἰονν 1]... πᾶῖπ ποβίου. βαβάθπι μαθοίΐ. ἀρ 
Ρ. 5398. ν. 875. εἰς οὐγοραν] ΟἹ. εἰς συνάϑροισιν δὲ- 

καστηρίου. : 
Ῥ. 5298. ν. 870. τροχοῦ] Υ. Οο4. Τλονυ!]]. 

Ῥ. 298. νυ. 877. πεπανούργηκας} ΟἹ. πονηρῶς 
ἐποίησας. ι 

Ῥ. ὅοο. γν. 88ο. ἐξολεῖ] αι. ἐξολέσει» φϑερεῖ ὃγ- 

τας κακούς. 
τ Ρ᾽ ὅοο. ν. 881, οἴμοι τάλας} ΟἹ. φεὺ ἰὶ ἄϑλιος, 
ἄρα καὶ σὺ κοινωνὸς ὧν. 

Πρ14. κωταγελᾶς ΟΙ. ἐμοῦ δηλ. 
5080]. γελῶ αἰτιατικῇ, κωταγελῶ δὲ γενικῇ. 

Ῥ, ὅοο. ν. 882. ἐπεὶ πόϑεν) ΟἹ. ἀντὶ τοῦ, εἰ μὴ 
μετεῖχιες δηλ-., ὠπὸ ποίου τρόπου. : 

1014. τοῦδ! ΟἹ. τοῦτο. 
Ῥ, ὅο:. ν. 88:5. ἔχοντ᾽ ] ΟἹ. Φορούντα- 
ΤΡ14. τριβωνιον ] ΟἹ. ἱμάτιον διεῤῥηγμένον. 

ο Ῥ, ὅσοι, ν᾿ 884. γγροτιμῶ σου] ΟἹ. Φροντίζω σου. 



5.52 ἘΧΟΕΆΡΤΑ 

ΠΡ. πριάμενος ΟἹ. ὠνησάμενος. 
Ρ. ὅοι. ν. 8856. δραχμῆς] ΟἹ. ἕνεκα. 
Ῥ., ὅσοι, ποΐ. 72. [πῃ Οοάϊοθ ϑοΠο] οι 516 δου ρίπιτα 

Ἰερίίαν : Οὗτος ὁ Εὔδαμος δακτυλίους ἐποίει Θεραπεύον- 
τὰς τινὶ μηχανῇ --- ἐῶντας ὑπ᾽ ὀῴεων δάκνεσϑαι- 

Ῥ, δος. ν. 886. ΟἹ. ἤγουν οἰλλ᾽ οὐκ ἰσχύει πρὸς τὸ 
δῆγμα τοῦ συκοφάντου. 

Ρ. 809. ν. 887. ὕβρις ΟΙ]. μέμψις. 
1614. ταῦτ᾽ ] ΟΙ. τὰ λεγόμενα ἀφ᾽ ὑμῶν. 
1014. σκώπτετον] ΟἹ. σκώνιτετε. Βαδίι5: 9), Παδ- 

. 115 Θχρ  ]οδίαῦ ῬΕΥ Ρ] ΤΆ] δι. “ 

Ῥ. δο5. ν. 888. ἐνθ ἀδ᾽΄ ΟἹ. ἐνταῦϑα. 
ΤΡΙ4. εἰρήκωτον ΟἹ. εἴπατε. 
Ῥ. δοδ. ν. 889. ἐστὸν) ΟΙ. ἐστέ. 
Ῥ. δοῦ. ν. 800. οὔκουν τῶγε σῷ] ΟΙ. ἐπὶ -- οὐδό- 

λως --- φανερῶς γίνωσκε. ἢ οὐδόλως ἐσμὲν ἐπὶ τῷ ὠγα- 
ϑὼ τῷ σῷ. Εϊαάοπι ΗΪο ομηΐβϑίο ῬγΔΘΡΟβΙ ΠΟ Π18., ΟΕΪτ5 
Ὑ] ἀ πη5 ΘΧΘΙΡ] ΠΤ ΒΈΡΓα Υ. άοο. 

Ῥ. δοά. ν. 892. ἐπ᾽ ἐληϑείας (51.})] ΟἹ. ἀντὶ τοῦ 
σωζομένης τῆς ὡληϑείας. 

ὶ 1014. μάρτυρος] 5010]. ὅτι τινοὶ τῶν δημοσίων ὑπή- 

ρετῶν ἧκεν ἄγων, ἵν. ἐάν τί παρ᾽ αὐτῶν ὠκούσῃ. συμ- 
μαρτυρήσῃ αὐτῷ πρὸς τοὺς δικαστάς. 

Ῥ. δοά. ν. 895. δια ῥα γείης 1 ΟἹ. διωσχισϑείης. 
1014. μηδενὸς 1 ΟἹ. πρώγματος. 
Ῥ, δοδ. ν. 89ά. ἔνδον ΟἹ. τῆς οἰκίας ἐστίν. 
Ῥ, δοδ. ν. 8905. χρῆμα τεμαχῶν)] ΟἹ. πρώγμα 

τμημάτων Ἰχϑύων. 
1014. ὡπτημένων  ΟΙ. ἐν τῷ πυοὶ καιομένων. 
Ῥ. 506. ν. 807. κακόδαιμον] ΟἹ. ἄϑλιε. 
Τρ1ὰ. ὀσφραίνει τι (510)] ΟἹ. ἐπὶ τὴν ὀσῴρησιν ἥκεις: 
1014. ψύχους) ΟΙ. αἰσϑάνεται δηλ. 
Ῥ. δοθ. ν. 898. τοιοῦτον ΟἹ. οἵον φορεῖ, 
1014: ἀμπέχετα:) ΟἹ. ἐνδύεται ἱμάτιον. 
Ρ. ὅοδ. ν. 899. ὠνώσχετ᾽ (510)] ΟΙ. ὑπομονητά. 
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Αἀϊεοῖίνο ὑπομονητὸς Τιοχίοα ποβέλα σαγθηί. {Πεϊξιν 
60 οἴΐαπι ογυ  ἰαπιι5 (Ο]Ἱοβϑδαίου. ἰάτῃ ἢ. 1. φαϑηη ΒΌΡΓ8 
αὐΐν. 410. Τίθην Ἡδδυομίι5 Τ᾿. Π]. ο. 1ὅδ1. Τῶς οὐ 
τλατᾶς. τῆς οὐχ, ὑπομονητῆς. 

Ῥ, 5οθ. ν. 900. ὑβρίζειν] ΟἹ. ἄτιμα ποιεῖν. 
Τθ14, ὡς ἄχϑομα,] 6]. φεῦ, λίαν. 
Ῥ. δογ. ν. 901. χρηστὸς ) ΟἹ. ὠγαϑός. 
ΤὈ01α. φιλόπολις] Ὁ]. φιλῶν τὴν πόλιν. 

1014. πάσχω κακῶς] ΟἹ. δυςτυχώ. 
Ῥ͵ δογ. ν. 909. ὡς οὐδεὶς ὠνήο] ΟἹ. οὕτως εἰμί, 

Ῥ. δογ. ν. 0ο5. ἐπερωτηθεὶς 1 ΟἹ. ἤτοι ἐκ δευτέρου 
ἐρωτηθείς. 

Ια. τὸ τί9] 6]. μέλλω ἐρωτηϑῆναι. 

Ῥ. ὅογ. ν. θοῴ. γεωργὸς εἶ] ΟἹ. γεωργεῖν ἐπιστα- 
μενος. 

[14, μελαγχολῶν] ΘΟ]. μαίνεσϑαι. ὥστε ὠποτρύ- 
χειν ([. ἀποτρέχειν) εἰς τοὺς ἐρήμους, ὡς οἱ γεωργοί. 

Ῥ. ὅοϑ. ν. 006. ἔμπορος) ΟΙΪ. κατὰ ϑάλατταν 
ἐμπορίαν ποιούμενος. 

Ρ. δο8. ν. 9ο6. τί δα 1 ΟΙ]. ἀποφαντικόν. 
[Ὀ14. τέχνην 1 ΟἹ. ἐπιστήμην. , 
Ρ. δο8. ν. 907. ἢ πόϑεν] ΟΙἹ. ἀπὸ ποίου τρύπου. 

Ῥ. ὅοφρ. ν- 908. τῶν τῆς πόλεως] ΟἹ. τῶν πολιτῶν 
σῶν δημοσίων Φροντιστής. Ῥῖο πολιτῶν ἸΘροπάππῃ γἱ-- 
ἀείυν σολιτικῶν. ϑαῖϊ5 ΟΥΘ τὰ δϑί σοιηηητϑ! 10. ΠΑΥΏΤΩ 
νοσατῃ. ὙΥ, ΝΥ 556] ησ. δα ΠΙοάοτ. 815. ΧΙΝ, ο. 78. 
ΧΙΧ, ο. τοά. ΧΧ. ο, ὅ1ι, εἰ τοῦ. (Οὐδιβδαιηη σοχημηηέδ-- 
1ἸΟΠ15. ἔα 116 ᾿π 6 }Π|σ85. 5ἱ οοπίδθγαβ Βαβι! ΟΟϊηπιδπία- 
{ΟΠ 6ηὶ ῬΑΙΔΘΟργΓΑΡἢ]οαπὶ Ρ. 854., ΟΠΙΠΪΠΟ, 6186 
ῬΓΙΠΟΘΡ5 6115 [15 δδέ, τρϑυυπηδπὶ ΠΕ Πβηη 06] 86|10-- 
ἸΟΡΙΘΥΏΤΗ. , 

ΟΡ δοο. γ-. 909. ἰδίων] ΟἹ. ἰδιωτικῶν ἤτοι τῶν καϑ' 
ἕκαστον. Ἷ 

Ρ14. βούλομα,} ΟἹ. μαϑεῖν. 
Ῥ. ὅτο. γ. 911. ΟἹ, εἰ πρέποντος, οἱρμόζοντός σο; 
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μηδενὸς. μισητὸς γίνῃ τοῖς πολλοῖς διαὶ τὸ ἐπιχειρεῖν 

οὐλλοτρίοις. , 

500]. Τὸ εἴτω τρισσῶς λαμβαίΐνεται, εἶτα ἀντὶ 
τοῦ μετὼ ταῦτα. καὶ εἴτω ἀντὶ τοῦ ἄρα, καὶ εἶτα οἀρ- 
γὸν, ὡς ἐνταῦθα: 

Ῥι ὅτι. γ. 912. προσήκει] ΟἹ. διαφέρει ἢ σπρέ- 
“ει: μοι- ᾿ 

Ρ. ὅτι. γ. 915. κέπφε] ΟΙ, λάρε. 
ΤΡΙ4. σϑένω] ΟἹ. δύναμα:.. 

Ῥ. δι1. 1. 5. 58η6ᾳφ. Ὁ κέπῷος δρνεὸν ἐστι ϑαλάτ- 
τιον» ὠτελὲς καὶ λάρον καὶ ὠφελὲς. ὃ καλοῦσι κοινῶς 
λάρον" ὅπερ Φιλεῖ ἀφρὸν ϑαλώττιον ἐσθίειν. τοῦτο κ- 
τ΄ Δ. τ-τ- φέρουσι τοῦτον ἐν ταῖς χερσὶ κ' τ. Δ. 5686 
84 ν. ὠνοήτων. 

Ρ. ὅτ. ᾿. 914. πολυπραγμονεῖν) ΟἹ]. τὸ παροὶ τοῦ 
δέοντος ἐξετάζειν. ϑουῖρ. πέρα τ. δὶ Οεἴθγτιμι σογγῖδα 
ἐγροίῃϑίδθ βυύγΌο ἢ ἴῃ Ποο γΘΓΒα. 

Ρ. διδ.ν. 91. τὸ μὲν οὖν βοηϑεῖν] ΟἹ. μᾶλλον μὲν 
οὖν ὑπάρχει εὐεργετεῖν. 

ΓΡΙᾺ. κειμένοις ] ΟἹ. τεταγμένοις. 
Ῥ. διά. ν. 910. ᾿πιτρέπειν  Ο]. συγχωρεῖν. 
1014. ἐξαμαρτάνῃ} ΟἹ. ἤτοι, ἀμαρτανων ἔξω τοῦ 

καλοὺ πίπτῇ. 

Ῥ. δ15. ν. 917. δικαστὰς] ΟΙ. κριτας. 

1514. ἐξεπίτηδες ΟἹ. ἐσκεμμένως ἤτοι ἐπ᾿ αὐτῷ 
τούτῳ. 

Ῥ. 516. ν. 9618. καϑίστησιν] ΟἹ. τάττει. 
ΤΙ. κατηγορεῖ} ΟἹ. συνηγορεὶ. 
Ρ. 516. ν. 919. ὁ βουλόμενος) ΟΙ. ὁ ϑέλων. 
1014. ἐκεῖνος ] ΟἹ. ὁ κωτηγορῶν. 
Ρ. 516. ν. 990. ἥκε.] ΟἹ. ἀνήκει, ἀνατρέχει. 
Ῥ. ὅ17. ν. 921. προστάτην ] ΟἹ. ἐπιμελητήν. 
Ῥ, δὅ1γ7. ν. 939. ἡσυχίαν ἄγων (510) ΟἹ. ἡσυχού- 

ζων. Ἡσυχίαν ἔχειν οἱ ἡσυχίαν ἄγειν ἃ Π|ΌΥΔΓΙ5 586-- 
φίῃϑ5. σοηΐαπαπηΐαγ, Οοηί, Ηδγοάοί. 1. ὃ. 11. ΝΊΙ. 
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6. 11. πρὶ ν. ΥΥ 6556] πρ. ΠΙοάον. 510]. ΧἼΠΠ. ο. οθ. 
ΧΥ. 6. 91. υἱὲ 46 πὲ γγοοϑοῖ ἰπσ΄ῖτι5. ποίανξ. 

Ῥ. 517. ν. 09. (ἣν οργός] σι. ἄπρακτος, μάτην. 
Τθ 14. προβατίου] ΟἹ. ἀντὶ τοῦ μωροῦ καὶ ὠνοήτου. 

Ῥ, δι18. ν- 925. μεταμάϑοις] Ο]. καταλήψας 
τοῦτο ἕτερον μώϑοις. Οοττίς. καταλείψας. Οοπί, πὸ- 
ἰαία Ρ. δ10. εἰ δ 4. 80}0]. «4 Γγοορἤγοη. νυ. δ4. εἰ 72. 

Το] 4, δοίης} ΟΙ. οὐ μεταμάϑοις δηλονότι, εἰ παρά- 
σχοις. ἵἴπιο μεταμάϑοιμι. 

Ῥ. ὅτ9. ν. 956. Βάττου σίλφιον] ΟἹ. ὄνομα κύριον 
τὸ κοινῶς βάλσαμον. 

8010]. Ὁ Βώττος οὗτος ἔμτισε τὴν Κυρήνη ἦν, ἔνϑῶώ 
τὸ σίλφιον γίνεται: οὗ ὁ ὑπὸς πολλοῦ ἄξιςς ἐστι. τι- 

μῶντες οὖν αὐτὸν οἱ Κυρηναῖοι ὡς «ἀρχηγέτην, χρυσῆν 

αὐτοῦ τὴν εἰκόνω πεποιήκωσιν"» τὸ σίλφιον ἐν τῇ δεξιῷ 
φέρουσαν. λίθοις καὶ μαφγάροις “κεκοσμημένον. λαμ- 
βάνεται οὖν εἰς παροιμίαν τὸ τοὺ Βάττου σίλφιον ὁ ἐπὶ 
τῶν πολυτελῶν. 

Ρ. ὅτ9. ν. 927. κωτάϑου ΟΙ. ἀντὶ τοῦ καταβα- 
λοῦ, ῥίψον. 

Ῥ. ὅ2ο. ν. 058. ὑπόλυσα,} ΟἹ. τοὶ ὑποδήματω 
ἄφελε. 

Ῥ. 894. ν. 980. ἐκεῖνος ΟἹ. ὁ βουλόμενος δηλονότι 
προσελϑ εἶν. 

Ῥ. 595. ν. οὅι. ὠποδύομα!.] ΟἹ. ἀντὶ τοῦ τοὶ ἱμά- 
τιῶ ἀφαιροῦμαι. 

ὅΒ0!. αποδύομαι λέγεται τὸ βιαίως καὶ λῃστρι- 
κὼς τὰ ἱμάτιω ὠἀφαιροῦμαι. 

Ρ. ὅ45. ν. 959. ἀξιοῖς] ΟΙ. ἄξιον κρίνεις. 
ΤΡΙά. ἀλλότριω πράττων] ΟἹ. ξένω ὠπαιτῶν. 
Ῥ. 636. ν. οὅδ. μαρτύρομαι] ΟἹ. μάρτυρα καλῶ, 

ἢ διὰ μάρτυρος παραστήσω. 
Ρ, 536. γ. 54. οἴχεται} ΟΙ. ὍΝ 
1014. ἐν 7 6]. ὅντινα. 
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Ῥ. 526. ν. 955. περιείλημμα!ι ΘΟ]. κατα κύκλον 
ἐλήφθην. αν 

Ρ. 596. ν. οὔγ: ἀἐμφιέσω] ΟἹ. ἐνδύσω. 
ἪΡ. ὅ36. ν. 958. μὴ δὴη9᾽] ΟΙ. μὴ ὠμφιέσῃς. 

Ῥ, 527. ν. 959. ὠνατεϑήσεται] ΟἹ. ὡς ἀνάϑημα 
κρεμωσϑήσεται. 

Ῥυδοσι δὶ ϑίο. ἢ] 6Ι. παρό. Ῥαδβϑίτι ΟΥ̓ϑημπιδ-: 
(οἱ σοππιποίοποπι ἤ ἜΧρ]Ἰοδηΐ ΡῈῚ παρό. Υ. ΟὝθρου, 
Οογιηΐῃ. Ρ. τοῦ. 64. [1Ρ8. 

Ρ. ὅ2γ. ν. οάι. κοσμεῖν] σι.. καλλύνειν. 
ΤΡΙα. σεμνοῖς} ΟΙ. εὐτάώκτοις προσήκει κοσμίοις. 
Ῥ, 537. ν. 945. ταῦτα ] ΟἹ. τα ἐμβάδια. 
ΤΡΙ4. αὐτίκω]} 6Ι. συντόμως. 
Ῥ. 597. ν. 044. κοτίνῳ] 6]. στεφάνῳ. 

ΤΟΙά. προσπατταλεύσω] ΟἹ]. προσηλώσω, προσκαρ- 
Φώσω. ὟΝ. Βαβί. αὐ Οτεροτ. Οουίπίῃ. Ρ. 575. 

Ρ. 598. ν. ο4δ. η40. Ν΄. Οοά. Ώονν!}!, 

Ῥ. 598. γν. 947. σύκινον] ΟΙ. ἀσϑενῆ. ἀδύνατον. 
1014. ᾿σχυρὸν ϑεὸν 1 ΟἹ. τὸν Πλοῦτον. 

Ῥ. 5628. ν. 948, δοῦνα; δίκην 1 ΟἹ. τιμωρίαν. ἤγουν 
τιμωρηθῆναι. 

Ῥ. 529. ν. 949. καταλύε,] ΟΙ. οἰφανίζει. 
1014. περιφανῶς} ΟἹ. ἐριδήλως. 
Ρ. ὅ99. ν. 950. ἠπημα σι. πείσας. 

Ῥ; 529. γν. 951. τὴν τῶν πολιτῶν) ΟἹ. ἤγουν τοὺς 

σολίτας ὅλους. 
04. τὴν ἐκκλησίαν] ΟἹ. τὴν συνάϑροισιν τῶν 

κριτῶν. 

Ῥ. 5580. ν- οὅ5. τὴν πανοπλίαν] ΓΙ. τὰ ; ἐνδύματα. 
Ῥ.ὅ8ο. ν. 066. ἔχων) σι. Φορῶν. 

ΤΡΙ4. τρέχε] ΟἹ. συντόμως ἔρχου. 
Ῥ. ὅσ:. ν. 54. Ν'΄. σοά. Πονν]]!!. 

Ῥ. ὅ8:. ν. ρ55, στάσιν] ΟἹ. σὸ εἶναι ἐμ ἃ κορυφαῖον 
καὶ πρῶτον. 
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Ρ, 552. ν. ο50. βαλανεὺς ΟἹ. ὁ τοῦ βαλανείου 
ἐπιστάτης. 

1014. ἕλξει] ΟἹ. ἑλκύσει. 

Ῥ. 523. γυ. 957. τῶν ἐρχιπέδων] ΟἹ. ὠπὸ τῶν 
δρχεων. 

ΤΡ. γνώσεται. ΟἹ. γνωρίσει. 
Ῥ. δώ. γν. 968. πονηροῦ ) ΟἹ. οδίκου. 
Ῥ. δ50. ν. 9οθο. φίλοι] ΟἹ. προςφιλεῖς. 
Ῥ. 557. ν- οθ1. ὄντως] ΟἹ. κατ᾽ ὠλήϑειαν. 
Ῥ. δὅγ. ν. 962. τοπαράώπαν]) 6]. παντελῶς. 
Τρια. ἡμαρτήκωμεν] σι. ἐξεπέσομεν. 

Ῥ. δὅγ. γν. 965. Υ. Θοά. Πονν!!!. 

Ῥ. ὅ5γ. ν. οθά. ὡρικῶς ] ΟἹ. νεωτερικῶς, ἤγουν ξ΄ 
πυνθάνονται αἱ γυναῖκες αἱ ἐν ὥρῳ οὖσαι, ἤτοι ἔνηβοι. 
ἡλικίας. Αἀγεγθίθπτη νεωτερικῶς αἀἀ6 1, 6χίοῖθ. Ῥσο. 
ἔνηβοι ἔξ. 165. ἐν ἡβῃ. 

Ῥ. δὅ8. ν. 965. τῶν ἔνδο9.,1 ΟἹ. ὑπαρχόντων τῆς 
οἰκίως. : ᾿ 

Ῥ. ὅ58. γ. 966. μή δῆτ᾽] Ο]. καλέσῃς δηλονότι. 
Ῥ. δδ8. ν. 968. πέπονθα ) ΟἹ. ἔπαϑον. 
Ρ͵ δ58, ν. 909. ἤρξατο βλέπειν) ΟἹ. ἀρχὴν ἐποιή- 

σατο ὁρῶν. ἴτηο τοῦ ὁρῶν. 
Ῥ. δδ9. ν. 970. ἀβίωτον] ΟἹ. οὐ βιώσεως ἄξιον. 
Ῥ. ὅ89. ν. 972. ἐγὼ μὲν οὐ ΟἹ. ἤγουν οὐκ εἰμὶ συ- 

κοῴφαντρια. 
Ρ. ὅδ9. ν. 975. λαιχοῦσ᾽] ΟΙ. κληρωϑεῖσο. 

1014. ἔπινε») ΟἹ, ἐδύκαζες. γρ. δικαστηρίῳ. 
᾿ ϑ0Π0]. παρ᾽ ὑπόνοιαν. οὕτω γαὰρ ῳφειλεν εἰπεῖν" 
ρος οὐ κληρωϑεῖσα ἐν τῷ γράμματι ἐδίκαζες; ὁ δὲ τὸ 
τῶν γυναικὼν Φίλοινον σκώψας ϑέλων (510) ἔπινες Φησί. 

Υ Ρ, δάο, ν. 974. κατακέκνισμα,] Ὁ]. ἐρωτικῶς λε- 
λυπήμα!. 

1014. δειλάκρα ΟἹ. ἀϑλίω. 
Ῥ. ὅ49. γ, 978. ἐρεῖς ἀνύσασω ) ΟἹ. εἴποις σπου- 

δσασα. : 
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014. τίνα ΟἹ. κατακέκνισαι. 
Ῥ, 49. ν. 977. ἄλλως] ΟἹ. κατ᾽ ὥλλον τρέπον, 

Οείοτα πἰ ἴῃ Οοα. Ποτνη!. ; 
Ῥ. σάδ. ν. 978. δεηθείην] ΟΙ. ἐδεήϑην. 
Ῥ. δ46. ν. 080. ὑπηρέτουν] ΟΙ. ἐδέδουν. 
Ῥ. δ44, ν. 983. οὐ πολλά! ΟἹ. ἐδεῖτο δηλονότι. 
[014, ἐκνομίως ] ΟἹ, ὑπερβαλλόντως, ὑπερφυῶς, 

ὑπὲρ τὸν (Βαδίϊμ5: .»1. τὸ“) νενομισμένον. 
ΤΡ1α. "σχύνετο!] ΟἹ. εὐλαβεῖτο. 

Ρ. σά. ν. 987. μεδίμνων πεττάώρων] ΟΙ. ἱμοδίων 
σεττώρων. πάντα ταῦτα παρεῖχον. 

Ρ. 848. ν. 990. μισητίας ἰῷ] ΟἹ. πορνείας, 
μίξεως. 

Ρ. ὅ46. ν. .999. Οοάοχ μαρεὶ μεμνῷτό βου. 
Ρ. 547. ν. 994. βδελυρὸς] ΟΙ. μυσαρός. 
Τρ14. νοῦν] ΟιΙ. σκοπόν. 

Ῥ. ὅ4γ. γ. 999. μεϑέστηκεν σι. ἀελόβ δδηται. 

μεϑιστῶ τὸ μετώγω. (δἴετα πὶ ἰη Οοά. Πόογν]}}. 
Ῥ. 549. γ. 1001. Οοάοχ Παρεΐ ἔφη τ᾽ ἐκεῖσε. 

Ῥ͵ ὅδο. ν. 1008. ἀποπέμπων] μρν᾽ εἰς τοὐπίσω 
πέμπων. 

Ρ. 558. ν. τοοδ. πλουτῶν] ΟἹ, πλοῦτον ἔχων. 
1014. φακῇ ] 6]. ἐσϑίων. 
Ῥ. ὅθο. ν-. υδῶθΌ. ἐπ᾽ ἐκφορὰ (510) ΟΙ. χοῦ ἐξαγα. 

γεῖν σε ὡς νεκράν. 
Ρ. ὅθο. ν. τοιο. ἐρῶν] ΟΙ. ἐπσιϑυμῶν. 
1014. λαβεῖν] ΟἹ. μᾶλλον ἕνεκα. 
Ῥ. ὅθι. γν. 4012. Οοάοχ μαρϑὲ νττάριον.. 
[014. ὑπακὸρ ξοσαι ΟΙ. ὑποκοριστικῶς ἐλάλει (ϑ10). 

80]. ονιττοριον καὶ βάτιον εἶδος φυτῶν. ϑέλει 
οὖν εἰπεῖν, ὁτ',; ἄνϑη με εἶχεν. αἰντὶ τοῦ οὖν τοῦτο (β|ο) 
ἢ μετὰ τὸ εἰπεῖν λέγει »ττάριον καὶ ὶ βάτιον ἡ ἤγουν ὥσπερ 
ταῦτα το ἄνθη, ἃ καλοῦσι γιτταριον καὶ ὶ βάτιον. 

Ρ. 581. ν. τοιϑ. Οράεχ μαβεὶ ἤτησ᾽ ὧν εἰς ὑποδή- 

ματα. --- ΟἹ. ἐζήτησεν. 
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. 566. γν. τοιά; ὀχουμένην) ΟΙ. καθημένην. , 
θ.,..:1. ὅ.γ8: μὴ βουλόμενοι οὖν λῦσαι Ἅ. τ΄ δ. 

ν ἦν γ. τοι. ἐπὶ] ΟΙ. ἐπάνω. 
"ὦ ΘΙ. διότι ἔβλ. πρὸς ἐμέ. 

γον. τοιθ. διοὶ τοῦϑ᾽] ΟἹ. διοὶ τὸ προσ- 
βλέψαι. ' 

Ρ. ὅγο. ν. το!ϑ8. μόνος} Ο!. μεμονωμένος. ᾿ 
Ῥ. ὅγο. γ. 1το19. παγκάλους] ΟἹ. ὡραίας καὶ ἡδεῖς. 
Ρ. ὅγι: γ᾽ 1ο90. προτείνοιεν) (]. παρασχρίεν. 

Ῥ. ὅγι. γ. 1091. ὄζειν] ΟἹ. ἀπὸ τῆς χρόας ἔλεγθ 
ἡλυκύ. 

5680], ἐλέγετο ὄζειν τῆς χρόας ἐμοὺ Ὁ ἡδὺ, οἰντὶ τοῦ 
ἐκ τῆς χρόας ὀσμὴν. ἡδεῖαν οποπέμπεσϑαι; ἤτοι ἡδυτά- 
τῆν εἶναι τήν ἀπὸ τοῦ σώματός μου ὀσμὴν Φερομένην. 

Ῥ. ὅγι. γ. 1099. Θάσιον ] ΟἹ. οἶνον δηλ. 
1014. ἜΘΗΜΕ ΟΙ. ἐκίρνας. 

Ῥ. ὅ71. Υ. τος. μαλακὸν καὶ καλόν] ΟἹ. ἥμερον 
καὶ ὡραῖον. 

Ῥ. ὅ78: γ. τοϑά, σκαιὸς} ΟἹ. ὠπαίδευτος, μωρὸς, 
εἰνόητος. 

Ῥ. ὅ79:γ. 1095. καπρώσης] ΟἹ. μοινομένης, συν- 
ουσίας ὀρεγομένης. 

᾿ Τά. ταφόδια] ΟἹ. τὰ ἀναλώματα τοὸ περὶ τὴν 
οὐσίαν. 

Θ.Π0]. ἐφόδια λέγονται τὸ κατοὶ τὴν ὁδὸν συντεί- 
γον τοί. Μίγα ἤδδο ρῃγαϑίβ: δχϑρθοίθβ δπὶπὶ τῶ εἰς 
τὴν ὁδὸν συντείνοντα. Βαγροονδίοι Ρ. τά. στοπου.- 
περὶ τῶν συντεινόντων εἰς τὸν οὐγώνα- 5680]. δὰ Ατι-- 
ϑἴορΒδπ.. Πγϑίβίγ. Υ. 1ὅ8. εἰς τὴν Σοφοκλέους. δὲ Τυρὼ 
ταῦτο συντείνε. ΤΒοπηα85 Μαρ. Ρ. 057. πᾶν τὸ εἰς 
μαντείαν συντεῖνον. Ἀ 

᾿ ΟΡ. ὅγδ. γ. 1096, τὸ ὦ φίλ᾽ ἄνερ σκωπτικὼς κατὸ 
τῆς γραύς. 

Ῥ. ὅγά. γ. 1058. ποιήσει) ΟΙ. ὁ Πλοῦτος δηλ. 
1614, πεπράξεται) ΟἹ. μετ᾽ ὀλίγον πρωχϑήσεται- 
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Ῥ, ὅγά. ν. 1099. ἀφαδέδεμι σι. ἡβωσοϑαι, 
διεγεῖροαι- 

560]. ᾿Αναγκαζομαι, βιαξ ὅαμοῦῖ; τὸ μὲν χέγνσι 
ἐπὶ ἐμψύχων . τὸ δὲ. ἤγουν ΤΌ ΥΨΥΒΑ ἐπὶ ἀψύχων. 

ἔστι δ᾽ ὅτε ϑώτερον, ἀντὶ ϑατέρου ἤδμήγνεξαι 

Ῥ. 5γά. ν. τοδο. εὖ παϑένϑθ᾽ ΟἹ. εὐεργετηϑένται, 

Ῥ. ὅγά. Υ. τοῦ!. ̓ἢ μηδ᾽ οτιοῦν] 91, ἤγουν εἰ μὴ 
οντευποιήσει: οὐδὲ ἕν Κ: ἀονὰ» 

[014 οἰγαϑόν ἐστ᾽ ἔχειν) Ο]. ἤγουν Ὁ ΉῊΝ 
ὑπὸ τοὺ Θεοῦ. 

Ῥ, 5γὅ. ν. τοῦδ. κατα τέτηκ 1 ΟἹ. ἀντὶ τοῦ ἠφα- 
ιγσϑην. 

᾿΄ ὑσῦ. ΚΣ τοῦ. οὐ] ΟΙ. ἤγουν οὐ κατατέτηκας. 

Ρ, ὅγθ. ν. 1088. εἰ τυγχάνει. ΟἹ. ναὶ, διελκύσει 
σὲ τις δηλ. 

1014. τηλία] 6]. κοσκινόγυρον., , 
Ῥ. ὅ8ο. γν. τοάι. ἐπὶ κῶμον] ΟΙ. μετὼ μέϑης. 
Ῥ, ὅδο. ν. τοά9. πορεύεται) ΟἹ. βαδίζει. 

Ῥ. ὅϑι. ν. 1τοάδ. ἀσπαζομαι) σι. χαιρετῶ. γ, 

Ἡμβίου 5. δά νυ. 7582. ; 
ΤΡΙα. ἀρχαία] σι. παλαιοί. ᾿ 
501Π01. τὸ ἀφχιοιίο τὴν γραῦν σκώπτει. ὥσπερ 

ὠπὸ τοῦ αἴτιος αἰτίου αἰτία, καὶ οπὸ τοῦ εὔδιος εὐδίου 
εὐδία, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ πολιὸς πολιοῦ πολι. “πολιὸς 

-ἣν ὠνὴρ» ἢ τὴν πολιοὶν ἔχων» ἤτοι ὁ γηραιός. καὶ πο- 
λιο ϑοὶξ ἀπὸ τούτου ἡ λευκή. ϑρεοίαπι μᾶθο γογβααι 
Βααιιθηΐθχῃ. 

Ρ. 585. ν. τοά8. πολλοῖς ) ΟἹ. μεϑύσοις. 
Ρ ὅ85. ν. τοᾷρ. ὀξύτερον ] ΟἹ. καϑαρώτερον. 
Ρ. 585. γ. τοδο. ἀκόλαστος) ΟἹ. ὠπαίδευτος. 

Ρ. 585. ν. τοδ1. πρεσβυτικοὶ ] πρεσίβυτικοὶ ϑεοὶ 
οἱ οὐριχιοεῖοι οἱ παλαιοί. καὶ γορ καὶ ὶ πρεσβυτικοὺς ϑεοὺς 
ἔλεγον τοὺς αἰρχιαίους ὡς πρὸς Διόνυσον δ᾽ ̓Απόλλωνι 
(510). Οὐουτὶβ. ἥ ̓ Απόλλωνα. Ἐς Π]|ο, οἱ ὠἐρχαῖοι οἱ 
παλαιοί) Υν 486 τλοπὶ δα Ρ]1η11 ΕΡΙ 50], Ρ. 145. 
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Ῥ. ὅοο. ν. το56. διοὶ “χρόνου (ΟἹ. διοὲ πολλοῦ. Π6 
Ἰοοαίίοιιο διοὺ χρόνου αἰχὶ «4 [,. Βοβ. ΕἸ]]ΠΠρ08. Ρ. τοι. 
Ἐδπὲ οἵηπίπο, ροϑβέ αἰϊιιος ἐδηιριι8, 561. ταν βἰΐ, 

8611 ἸΟΠΡΊΙΠΙ. ΧΟΠΟΡΠοα ΟΥτορ. 1, ἃ, 38. ὅταν γε ἥλων 

σιν ἀλλήλους διοὶ χρόνου. Μοχ: ἀλλ᾽ ἥκω διὰ χρόνου. 
--- δι ὀλίγου γε." [ἀνα ΡΠ οΠτι8 (6 γα Ῥγιπαρ. Ρ. τθζ, 

Κιιδέ. διοὺ χρόνου τινὸς εἰς αἰγρὸν οἰφικόμενος. 
ΤΡ. πρός με] ΟἹ. εἰς Με. 
ΙΡ14. παῖσαι} ΟἹ. ἀπὸ τοῦ παίω, γράφεται 

(οοπηροηάϊοβε βου ρίαπη ρον ὐδμιπια Πα ΡΟ Π5 ἱππΘχι πὶ 
8101 ΗΠ, 46 χιιο οοπιροπάϊο ν. Βαβι} (οχημηεηϊαΐ, 
ῬΑΙΔεοσγαρῖ.. Ρ. 809.) παῖξαι. 

ῬϑΥ Υ ἼΟδ.ι αὐτοῦ] σι. ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ. 
Ὁ, δότον. χ658, Ὑνώσομα:] ΟΙ. γνωρίσω. 
Ῥ, δ95. γ. 1τοθο. γόμφιον ΟἹ. γων,ακὸν ὀδόντα. 

Ῥ. ὅ99. ν. τοθι. ὑγιαίνειν) ΟἹ. ὑγιῶς ἔχειν τὸν 
γοῦν. 
ΠΝ 996. γ. τιοδ2. πλυνχθ] ΟΙ. ἐφύβριστον ἤτοι κα- 

ταπεπατημένην. 
Ῥ. 95. γ. 1οθ5. ἐκπλύνειε] σι. οὐποκαναρεῖ. ἐπὶ 

συνουσίως εἶπεν ἐκπλύνειέ σε. 

Ρ. ὅρῦ. ν. τοῦ. καπηλικῶς} ΟΙ. σανουργικῶς. 
ΜΠΡΟυῖβ, ᾿μοχὶ σοσυαρ 05 ΠΟΒίΤΟΒ. βου 558 δἀγεγρίμχα 

ὶ παν) ἡμῶν: ΠΟΙ ἰΐε πὶ δα ϊθοι ν απὶ πανουργικίς. [,6.- 
85 Ποὺ δαϊοοϊνατη π΄ Ο]ο 5515 Οοαϊοῖβ Ποσυ]απὶ δά 
ὕ. 1158... Ὧ151 1{ΠΠ16 σπνουργικὼν τητιδη ἀτιτη 1 φγοῖ- 

γουργιῶν. 
᾿ς Ῥδθδ. ν. 1τοθδ. ἐκπλυνεῖτ αι] ΟἹ. ἀποπεσεῖται. 

. 5δ0δ. ν. 1006. ὅψε,1 ΟἹ. ϑεάσεις. Ὧδ δοΐγο᾽ 
Θεῶν Υ. γα! κεπαν. δα ΤἬθοογεὶ Αἀοπίαζ, Ρ. 979. εἔ 
ΒοϊΞβοπαᾷ. αὐ ῬΒΙΠοβίγαι Ἡδγοῖοα Ρ. 4921. Ῥετγάϊοοδϑ 

᾿ἘΡἢ65, ΗΊΘΓΟβοἹ. Ἰη ΑἸΔΌΪϊ. ϑγιπηηϊοί, 1. Ὁ. 65, ὡς αὐ. 

Το) τεϑθέακα. ϑῖο, αὐτο}. 101 οἀϊῖιπλ, ποι, τι 
γα]δὸ βου ιν, αὐτοψεί. 

1014. κωτάδηλω } ΟἹ. τοὶ φανερά. 
Νῆ 
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1014. ῥάκη ΟἹ. ῥυτιδώματα. 
Ρ. ὅ98. ν. ιοθ8. πειρᾷ ] ΟἹ. συνεύει, 
{δ1α. ττϑίων] ΟἹ. μασϑῶν. 
Ρ, 598. ν. 1077. ΟὐΔ6Χ ἱπίθγγορδιομθηὶ σὸ τίν. 

(ἰμγϑιν]ο {γιραϊῇ. 

Ῥ. 599. γ. 1ογη. τοῦτ᾽ ] ΟἹ. τὸ  συνουσιοίζειν. 
014. ἐπέτρεπον] (]. συνεχῶς οὖν ἐνεδίδουν. 1,65. 

συνεχώρουν, ἐνεδίδουν. Μ΄. τποχ δᾶ ν. 1ο89. 

Ῥ, άοο. γν. 1ο81:. Οοάοχ Βαροΐ οἵδα δ᾽ οἵδα τὸν 

γοῦν. Ὁ ϑώ 
Τυϊά, ἐξιοὶς] ΟἹ. οὐδαμῶς ἄξιον κρίνεις συνοικεῖν. 

Ῥ. 4οι. ν. 1ο82. ἐπιτρέψων)] ΘΟ]. συγχωρήσων. 
ΟΟΥΓΙΣΘ ΘΥΓΌΓΘΙΩ Ἰγροιπείβο. 

ΡῬ. άογ. ν. τοϑῇ. διαλεχϑείην] ΟἹ. ὁμιλήσαιμι. 
Τρ1α. διεσπεκλωμένῃ] Ο!.. γαμηϑείσῃ. Ὠδ Ποῦ 

τιδ ὙΘΓΌΙ γωμεῖν Υ. ὙΠΙοΐβομ. Ῥτοϊθροιη. δα Ἡοιηοσ. 

Πιαά. Ρ. Χ. 
Ῥ. 4ογ. ν. 1τοϑά. ἐτῶν ] ΟἹ. πολιτῶν. 
Ῥ. 4ο9. ν- 1099. εἴσειμι] ΟἹ. εἰσελεύσομαι. 

Ῥ, 4το. ν. 109. οὐ --- βιώσεται] ΟΙ. οὐ καϑελ- 
κύσα;, παρὼ γνώμην. 

Ῥ, 411. ν. τορά. ἱκανὸν] ΟΙ. ἀρκετὸν. 
Τρι4. ὑπεπίττουν] ΟἹ. ἐπέραινον, συνουσιαζομῆν. 
Ῥ, 41:2. γ. 1096. εὐτόνως] ΟἹ. ἰσχυρῶς. 
Ῥ, 415. γ. 1097. λεποὶς] (ΟἹ. παταλίδας. 

5080]. Λεπώς ἐστιν εἶδος ὁ ὀστρίου " ὃ ταῖς πέτραις 
“πεσὸν, ἐκείνων ἰσχυφὼς ἐξέχεται, καὶ δυςαποσπάστως 
ἔχει. ἣν οἱ κοινοὶ παταλίδον καλέουσιν. ἘΌΓΠπιᾶ πατα- 
λίδας ΟἸοπβαῦίαπι Πιοδηρὶϊ οαγαῖ. 

1014. προσίσχεται] ΟἹ. προσκολλᾶται. 
Ῥ. 415. ν. 1100. φϑεγγόμενον] σι. βοώμενον. 
1014. ἄλλως κλαυσιῶ ) ΟΙ. μάτην τοὶ τῶν κλα δόμ- 

ΤΩΝ μιμεΐτοι. 

Ῥ͵ 417. Υ. 1108, πόνηρε) ΟἹ. κακότροπε. 
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Ῥ᾽ 4ιτ7. γ. 1109. συγκυκήσας] ΟΙ. συνταράξας, 
συντρίψας. . 

[θ14. τρύβλιον] 6Ι. ἰγδίον ἢ ἀγγεῖον ὀξύβαφον. 

Ῥ. 4άτγ. ν᾿ 1111. τῷ κήρυκι} ΟἹ]. τῷ Ἑρμεῖ (οἰο), 
ἢ χαίριν σου τοῦ κήρυκος. 

Ρ, 421. γ. 1190. οἰπόλωλα] ΟΙ. ἐφϑάρην, εἰς παν- 
τελὴ κατέστην ἀφανισμόν. 

Ῥ. 451. γ. 1121. πρότερον] ΟἹ. πρὸ τοῦ τὸν Πλοῦ- 
τὸν βλέψαι. 

Ῥ. 496. γ. 1194. ἀναβαδην αἰνωπαύομαι ] ἢ ἄνω 
ἔχων τοὺς πόδας" ἢ ἄλλως ἐπ᾽ ἄλλῳ ἔχων τὸν πόδα, 
ἤγουν ἐκτεταμένους. 

Ρ. 456. ν. 1139. κωλῆς] κωληναρίου. κῶλα τὰ 
ἐμπρόσϑια μέρη. τῶν ἱερείων. Ματρο: τὰς ογγύλας, 
αἱ ὀστώδεις εἰσί. διαβάλλει οὖν ὡς ὀστέα τοῖς ϑεοῖς 
προσφέροντα. 

1014. Οοάοχ μαρεὶ ἣν ἐγὼ κατ. ἷ 
Ῥ, 498. ν. 1180. ἐσκωλίαζ᾽ ] ΟἹ. ἐπὶ ἐσκοὺ ἄλλου. 
ΠΡ14. πρὸς τὴν αἰθρίαν) ΟἹ. εἰς τὸν ἀσκεπὴ τόπον. 

Ῥ. 4δο. Υ. τό. ἔρικ᾽ ἐπιστρέφειν] ἴῺ τλᾶγδ. Γἕ 
ἔοικ᾽ ἔτι καὶ στρέφειν. 

Ρ, 4δ5. ν. 1184. ἐπιπιωὼν] ΟἹ. δι᾿ ὅλου σιών. 

Ῥ, 4584. γ. 1185. τὸν σαυτοῦ Φίλον] ΟἹ. τουτέ- 
στιν ἐμέ. 

Ῥ, 458. ν. 1188. νεανικὲν ΟἹ. νεωνίω πρέπον. 
ϑ0801. νεανικὸν κρέας λέγει ἐνταῦϑα τὸ ἀρκοῦν 

γεωνία εἰς τὸ χορτάσαι αὐτόν. 

Ῥ. 455. ν. 119. ἔνδον ΟἹ. ὠφελήσαις δηλ. 
ΤρΙά. ἀλλ᾽ οὐκ ἔκφορα.) ΟἹ. ἀλλ᾽ οὐ καλὸν ἐκῷί- 

ρεσθαι ταῦτα. 
Ῥ, 457. Υ. 1145. γωστὸς] Δύο εἰσὶ ναστὸς καὶ καῖ: 

λος. καὶ νωστὸς μὲν λέγεται, ὅντινα καλοῦσιν οἱ κοινοὶ 
ὁλό(βολον" κοῖλος δὲ ὁ ἔχων ἔσω κοιλότητα. Ὁλόβολος 
Τιυσδηρῖα8. ποῖ πουϊί, : 

Νῃ 9 
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Ῥ, 158. γ.1147. εἰ σὺ ᾧ. κ ] 6ΟΙ. τουτέστι εἰ ἐπλού- 

τισῶς (510). 
Ρ. 449; ν. 1181. ὐδομονεν] ΟΙ. τὸ ἐνταῦθα ἐλ- 

θεῶν καὶ διατρίβειν. 
1014. ἀστεῖον] ΟἹ, πεπαιδευμένον. 

Ῥ. 4495. γ. 112. ἵν᾽ ἄν] ΟΙ. ἕπου εὐτυχῆ. 
Ῥ. ἀ4δ. ν᾿ τ1τδά. στροφαῖον Ὁ]. συλωρόν. 

5610], Ἐπωνυμία ἐστὶ φοῦτο τοῦ Θεοῦ" παρὸ τὸ 
ταῖς θύραις ἱδρύσϑαι. ἥτοι “Φυλακὴ τῶν ἄλλων κλε- 
πτῶν. στροᾷφαῖον οὖν περὶ τὴν ϑύραν ο ἐντὶ τοῦ φύλακα 
τῆς ϑύρας απὸ τῆς στρόφιγγος. ὁ δὲ ϑερώπων τὸ στξο- 

Φαῖον ἐπὶ τῶν δολίων καὶ συμπεπλεγμένων “λόγων 
ἐκλαμβανει" ἐπεὶ σημαίνει καὶ τοῦτο ἡ λέξις" ἐλ να 
γὰρ Φαμὲν ἄνον- τὸν εἰδότα συμπλέκειν καὶ στρέφειν 
λόγους καὶ μηχανάς. 

Ῥ, 445. ν. 115. στροφαϊονῚ σι. πανοῦργον. 
ΤΡ1α, ἀλλ᾽ οὐκ --- στροφῶν) ΟἹ. ἀλλ᾽ οὐδεμίω ἐ ἐρ- 

ιγούσίου ἐστὶ δολιοτήτων. 

Ῥ. 444. ν. 1156. εὐ πον ΟΙ. πρωγματευτικόν. 
Ῥ, 4ά4δ. ν. 1100. ἡγεμόνιον ] ΟἹ. ὁδηγόν. 

Ρ, άδ2. ν. 1169. ἐναγώνιος} ΟἹ. μοῖρα γοὶ ἐν τοῖς 
οὐγῶσιν ἐστὶν δ΄ Ἑρμῆς. 

Ῥ, άδ5. ν. 1104. μουσικοὺς ἢ σι. λογικούς. 
1014. γυμνικούς] ΟΙ. ιοροὺς », ὀρχήσεις, παλαί 

στρας, ὁρόμους καὶ τοὶ τοιαῦτα. 

Ρ. ἀδά, γ΄ χτῦη. οὐκ ἐτὸς}] ΟἹ. οὐ μάτην, οὐ γυ: 
κτῶς. 

Ῥ, ἀδά, ν. 1108, ἐν πολλοῖς γεγϑ. γ6.1 ΟἹ. ὠνομα- 
σθαι ἐν πολλεῖς δικαστηρίοις. 

Ρ, 405. ν. 1182. δίκην ἀποφυγὼν] 6. κρίσιν; τι 
μωρίαν διωδρας. 

ΤΡΙ4. ἐκωλλιερεῖτο ] ΟἹ. ἐθυσίαζε. 

Ῥ, 465. γ. 1185. ὠποπατησόμενοι] Ὁ]. τὸ ἐφοδή-. 
ματα ἀπορῥίψοντες. Οοτίο οἐφοδήματα ἸΘδομάμμπι. 

͵ 
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Ῥ. ἀθά. Υ. 1186. τοὶ νομιζόμενα ] ΟἹ. ταὶ ἔϑιμα, 
τοὶ κατοὶ νόμους οἰνήκοντοῦ. 

Ῥ. 466, ν. 1191. αὐτόματος] ΟἹ. αὐτοπροαίρετος. 
οπὸ τοῦ αὐτὸς καὶ τοῦ μῶ, τὸ ὁρμῶ. ἔστι δὲ ῷφος λέ. 
ἕξις. Ἰάσιι οὐπηρεηάϊαιη γοοὶβ φιλόσοφος ΥἱαἸπλι5 51ι-- 
Ῥ͵Γᾶ Ρ". 5453. 

᾿, 46. γ. 1109. ἱδρυσόμεσϑ᾽ 1 ΟἹ, καϑιδρούσομεν- 
ἐγκαταστήσομεν. 

ΟΙΡιά. Οοάοχ παρε αὐτίκα μάλ᾽ οἰλλοὶ περίμενε. 
Ῥ, 4θγ. ν. 1196. ἱδρὺμένος] σι. ἀφιερὼμένος. 
Ῥι 467. γ᾿ α104. τὸν ὀπισθόδομον ] ΟἹ. τὸν ὅπισϑεν 

τοὺ ναδυ. 
1014, Θεοῦ] ΟΙ. ἐοηρρι ἧς 
Ῥ. 4γ2. ν. 1196. ἔχων) Ὁ Ἰ. κατέχων. 
1ρ14. προηγῇ τῷ θεῷ] ΟΙ. ἡγεμῶν γένῃ τῷ υ Θεῶ. 
Ῥ. ἀτθ. ν. 190. ἐγγυὰ] ΑΙ. ἀντὶ τοῦ ἔγγυον καὶ 

ὑπόσχεσιν δίδως. 

Θ0ΠοΙ]. ἐγγυὰ ἐνεργητικὼς" ἐπὶ γαμικοῦ συναλ- 
λάγματος. οἷον ἐγγυῶῷ ὁ δεῖνα τῷ δεῖνι τὴν ἑαυτοῦ, 'ϑυ- 
γατέρα. ἐγγυῶμαι δέ σοι παϑητικῶς ἀντὶ τοῦ ὑπι- 

σχνοῦμα! σοι. ὅϑεν καὶ ἐγγύη ἥ ὑπόσχεσις. 
Ῥ, 4γ8.γ. 1507. ἡ γραῦς ἔπεστ᾽)] ΟἹ]. ἤτοι ὡς ὠφρός. 
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ΑΒΙΘΤΟΡΗΑΝΙ5. ἢ 

“--- 1 Υἱπηῦηι δ] ποῦ ΘΧ θυ Ὁ]ὰ ΠΟΥ ΠἸΘΙΠΌΓΤΑΌΟ, πη66 
Ἰεοίογϑϑ 1π|6]]Πσαηΐ, ἡπᾶπι ΒΘ 6 ΒυιηοΚῖπβ 46 (οϊμΐοο 
Τ]ΘΥΙΙΘΥΊί. 

Γ,γϑϊδίν. νυ. 487. 
“Ὅτ; βουλόμενα; τὴν ὠκρύπολιν ἡμῶν ἀπεκλείσατε 

μοχλοῖς. 
ΑἸίααοί δἀϊίίομπθβ μαροπὲ τὴν πόλιν ἡμῶν ἐπεκλείσωτε 
τοῖς μοχλοῖς. ΒΓυΠΟΚΙα5, Πανγθϑιμ τη 1ΠΓ6 ΒΘΟμ Π15, 
ἀδάϊε Ὅτι, βουλόμεναι τὴν πόλιν ἡμῶν ἀπεκλείσωτε 
τοῖσι μοχλοῖσιν. Μιτίπμη) δῖπ6 ἀπ 1. πϑίατη δϑί δχ 1η-- 
ἑδγργείδπηθηίο ϑοῃο)δβδίδα, σχιοα ἰδχέαι. 5 ΡΘΥΒΟΙΊ-- 
ΡῬίαμῃ δγαΐ: π81ῃ ἥ πόλις ᾿ρ511πὶ ΡῈ Γ 58 β'σῃηϊῆοαΐ δογο-- 
ῬοΪη. Οὐπά 5ὶ δίϊαπι πη Ῥ]αΐο ν. 7792. νυ]ραίδμι 50 γ1- 
Ρίυγαπι κλεινὸν πέδον γατίεηπιιβ ἴῃ κλεινὴν πόλιν Θιοἴογ 
ϑίθρῃδπο Βυζαπί. νυ. ᾿Αϑῆνωα, Ὁ ϑεά [ογίαβϑβα Ηδιη- 

") Ἡδεο οεηδισα ἃ ργδθδία 15ϑῖγπὸ Οὔ Ποὺ ΔΠ5]166. 601-- 
δοχιρία ἸΘΡῚ ΓΤ ἴῃ ραγίθ ΟΡδΥ 5 π]θηδὲγ1, αποᾶ Η, Μαῖν 
Εν ]ραντ: .., ον Πνέοεν, 707 Χωΐγ, ι785. Ὁ. 55 --- 68. 
ἘΧΟΟΥΡΒῚ ἴπ46 Ἰαἰἰπεαῖιθ νεσβα ΐο ροβ, 4πᾶδ δα ΟΥ511 
ἐεχία5. βρεοίαπεϊα ξαΐασο εἀϊίουὶ ρα] αυαπι Ἁτιβίορμα- 
ΠΘΑΥΤ Ἡ{1116 νἹ ἀοΥθ ΠΏ Υ. 
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5[ογ Πτιϑῖτιβ., οαΐπ5 ΟαΠΠο Πα ΒΟΓΙΡΘΏ δα πη8 115 ΠῸΝ 
δϑί, γι ραίαμη 8115 ἀθίθ μα , 

1014. ν. 498. 

Ἡμεῖς ὑμᾶς σώσομεν. Π. ὑμεῖς; Λ. ἡμεῖς μέντοι. 
ΤΙ. σχέτλιόν γε. 

Δ. ᾿Αλλ᾽ ἀποδεκτέα ταῦτ᾽ ἐστὶν ὅμως. Π. Νὴ τὴν 
Δήμητρι, ἄδικόν γε. 

Ἄλλ᾽ ὠποδεκτέα., 4ιοᾶ οοπϊοοΐαγεαθ ἀθθθίων,, Ὀυϊπιατῃ 
1π Νεποία ϑαἀπ!ομθ δχουϑαη δϑ. ᾿πρθπ]ο86 Θχοορϑὶ-- 
ἰαΐ! ἢ ΠΟῚ ΠΟΡῸ: Π6Ο ἴάπιθπ ἃ Οὐτηϊοο Ργοϊθοίαπι δϑί. 
Ἐδῖπο ῥγίποορ5 μαρεΐὶ ᾿Αλλ᾽ αἰποκτέω. αυοά 58 [15 

ῬΙΓΟΌΡΘ δοσϑαῖ δα σΘη Π81Ὶ βου ρίμιν ατὰ ἃ Βνιιποκίο 8 
ἀποριι5 Οοάϊοῖθι5 το πΐαρη, ᾿Αλλὼ ποιητέα. --- θεά 
ἑθχέιι8 6 σα. ποη βοίιπι οουγὶσὶ, Ὑϑγαμη δ τη 5110-- 
ῬΙΕΥῚ ροΐθδί. επί Βυυποκίη5 ἀποίογιθιι5. 118 ροϑί 
γ6Γ5. 408. ᾿πΠ56γ1 Πα πο: 

Δ. 'ῶς σωϑήσει. κἄν μὴ βούλῃ. Π. Δεινόν γε λέ- 
γεις. Δ, ᾿Αγανακτεῖς», 

᾿Αλλὼ σ΄. εἰο. 

ϑαΐ5 ἀγα Βγαποκιι5 Κπδίθσιππ ἰγϑοίαΐ, 51 ἴπ το 
ΤῊΪΠΟΥΪ5. ᾿ΠΟΠΙΘ ΗΠ ΠΟΙ σαπίθπι ἀεργαῃθηαι. Ὅπο 
Ἰριτασ δὰπὶ πιοάο δχοθρίμγιβ ογαξ, 81 δου ϑδθί. 1 1110 
1ρ50 Οοάϊοθ, ατὸ Κιιδίθγιιβ ᾿ι8115 Θδῖ, ΠΟΙ] 501π|Πὶ 56-- 
Πα Π 81} ἰθγΕ} γΈΥδ115 ΒΟΥ ρίυΓ ΠῚ δουυίαιῃ., 56 θέϊϑηι 
ΔΙ ΘΓ στη ὙΘΥΒΌΤΙ ΟἷαΓ6 ΒΟ Ρἴ τ 6856 --- ΟἸΔΠ ΔΤ 
Κι ἀπβέθγιπι δα Ἰδοιπδ6 51|5ρ]ο] οηθῖ ΡΘΡ ἀπ αγ 6 ροΐθγαΐ 
ἴρ86. ϑομο!]αβίθβ οὐὰδ Ὑυ 15 ΡΔΥΒ ὙΟΥΒΙ8. ΨΠ]5Ὸ 
ΟΙΉ1551 ργδθῆχα οδϑβί. 

Τ014, ν. 519. 
Ὁ δὲ μ᾽ εὐθὺς ὑποβλέψας ἔφασκεν», κ᾿ εἰ " "τὸν 

στήμονα νήσω. 
ον Βγαποκίαβ πιοηδΐ, σορι]αθ ΠΌ]]} 011. 6556 ἰο ΟΠ 
δηΐθ εἰ- Τρ! ἸδΠ τα: 

Ὁ δ᾽ ἔμ᾽ εὐθὺς ὑποβλέψας φάσκεν ἄν" Εἰ μὴ τὸν 
στήμονω νήσεις. 



5 ΒἘ. ΡΟΆΒΟΝΙ ΝΟΤΔΕ, 

γήσεις Ὁοᾶοχ παρροάϊέαν!. Εβο γΕΓῸ Π 1811}: 

Ὁ δ᾽ ἔμ᾽ εὐθὺς ὑποβλέψας ὧν ἔφασκ᾽ " Εἰ μὴ εἰἴο. 

ΤΡΙά. ν. 599. 544. 
ΛΑ. Σύ, 

Σίν, ὦ κατάρατε. Π. Σιωπὼ γώ; ΔΛ. Καὶ ταῦτα 
καλύμματα Φέρε 

Περὶ τὴν κεφαλήν. Π. Μή νῦν ζώην. Λ. ᾿Αλλ᾽ εἰ 
τοῦτ᾽ ἐμπόδιόν σοί» 

Παρ ἐμοὺ τουτὶ τὸ κάλυμμα λαίων, 
Ἔχε καὶ περίθου περὶ τὴν κεφαλὴν; 

Κώτα σιωπ. 

Ἦδες 4ιθπίορεγο ἸΑΡογθηΐ ἐδ ίοϊορία, 56} 811 ἀβϑιιγᾶο, 
ὙΠ Π]Π54 16. ἰδ ΠηΘί 1015 1810 ϑγηΐδοίϊοῖθ., δ66ο 118η]-- 

ἰδίην οϑί, τι 41 14 σορίοβϑ ἀοπμοηβίγαγθ γϑΐ, οἷο 
5.10 ἀρυΐαίιγ. Ὑ ΘΓδι βου ρίπγαπι ΒΥΏ ΚΙ. 6 ΠΡΥῚ8 
ΤΊΔΠ11 5ΟΥ]ρΡ(15 8 Ποὺ θυ]. 

Δ. Σιώπα. 
Π. Σοί γ΄, ὥκαταάρωτε, σιωπὼ γώ; καὶ ταῦτω 

κάλυμμα Φορούσῃ 
Περὶ τὴν κεφωλήν; μὴ νῦν ζῴην. Δ. ᾿Αλλ᾽ εἰ τοῦτ᾽ 

ἐμπόδιόν σοι, Εἷοσ. 

ΝῊΡ. ροϑβέ ν. 969. Βυιοκίμ5 ψ υβαμη ᾿Π56Ύ1ΐ, {1161} 
ΔΑ] ΘΚ Πμ ΓῺ βαρδοϊίαβ γἱάθγαΐ ππο σίγα πη 6858 (6 

Θι14α ν. ννθονγ: 

Ἐ δέ τις αὐτῶν βωμολοχεύσα τ᾽, ῆ κα μιψ εἰὲν 

φτινῶ καμπῆν, 
ΓΑὐχὸς δείξας, ἔν νὴ εἱρμονίαις “χιοίζων ἢ σιφνιά- 

ὧν. ] οἷο. 

Ἐϊςο165. γυ. θ91. θ29. συΐρο 5ϊο βου. Ἰεραπίυτ: 

Π. Οὐχὶ μαχοῦντα;.. Β. Περὶ τοῦ: Π. Τοῦ μὴ 
ξυγκωταδαρϑεῖν. 

Β. Καί σοι τοιοῦτον ὑπάρξει. 
ΤοοῸ Ῥοδβίου]οΥ 8 {γα συ θη] Καὶ πδίο ΓἹ δα ΠΟ μαροί: Καὶ 
σοι! τὸ περὶ τούτων δὴ μώχεσϑαι. ὅδπδιιπι τηθίγιπηας 
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Βυιποκίτ5. Γοϑίπ|Ὲ Ῥαι]] πηι Ἱπηγητίϑη 10 ΒΟΥ ΠΤ 
Οὐοάι!οὶδ: 

Π. Οὐχὶ μαχοῦνται. Β. Περὶ τοῦ" Π. Θαΐῤῥει» 
ἡ καρ ) δείσῃς, οὐχὶ μωχοῦνται. 

Β. Περὶ τοῦ; Π: τοῦ μὴ ὶ ξυγκαταδαρϑεῖν. καὶ σοὶ 
τοιοῦτον ὑπάρχει. 

ΤΠΘΒΠΙΟΡΒΟΥ. γ 55 5. 88. 
Ἐκκλησίαν ποιεῖν ἕωϑεν τῇ μέσῃ 
Τῶν Θεσμοφορίων. ἣν ἅλις ἐσϑ' ἡμῖν σχολή. 

5:1. Κι πβίθυὶ δάπιο. οβίουιουῖ ν βιὰ τις] δηΐ 1)αγί-- 
δ'τι5. δά ΟἸσογοη. ἦθ [66 10. ἱ. το. εἰ ϑραηβομλῖιβ. δά 
ΟΠ βοι. Η. ἴῃ ἴον. 84., υἱὐ ἀεπιοηβίτατοηΐ, ὥλις 
οὗπι ποιηϊπαίϊνο πη οὶ ροβθθ. Παννοβιι5 Δί Ίβοε! !. ΟΥ 
Ῥ. 555. οἴπὶ βοΐ οθοίβηιο ἰἀθοΥ 6 πηῸ βου ρίπτατη 1Π-- 

1611 χιββαί, ἰδοῖα σπαπέαν 1π εἴγ᾽ ἅλις. 8664 Πᾶθὸ ηλ-- 
ἰαίϊο βϑῆϑιμα ἰοοὶ Ρ]απ6 Π1Π1] ᾿πναὶ. Οὐ δηϊπὶ ποὺ 
5101 τ]. δὲ ᾳτεῖ αἰ ἐπὶ δαΐϊδ οὐϊέ ποῤὶς ε5ὲ 7 Ῥοιογαΐπθ 
Ποο ῬγΘΘΟΟΠὶ Ἰδποίπτη 6536 Ρυππὰ δἀπο (Τππ|86) 
Πα οὲ ἦν ἅλισϑ᾽ ἡμῖν σχολή. Ποο ῥτοχίππο δοοεαϊέ δά 
ὙΟΓΔΠῚ βου ρίπγδηι, ἤπᾶπὶ ΒΥΠΠΟΚΙΙ5 6 Οοατοθ τϑϑδί1-- 
{π|ῖ : ἡ μάλισθ᾽ ἡμῖν σχολή. φμὸ εἰϊθ ἱμργιεῖ8. ΟΥ̓Ο 
αὐϑιχικ(αμιτ8. Τογῆο οπῖπι ΓΤ ΠΘβιπορπΠουϊουιαι 416 
Ἰοιαηι} εγαί. ιν, Αἰποπαθιιβ ἼΙ. ρ. ὅογ. Ἐ᾿. 

ΡΡδο. γν. 496. νυΐρο οδἀϊίπτα δγαΐ: 
Ὡς κακὸν, εἴ τινες εἰσὶν ἐν ἡμῖν. 

Οὐοάθχ ἃ Βγαποκῖο φο]] αίτι5. Παρϑί: 
Ὡς κακὸν οἵ τινες εἰσὶν ἐν ὑμῖν. 

Οὐοά «ἃ 5101 γϑ]]θῖ, οὰπὶ γι ἀοο Ἰββιηὰ5 ἀπι 
ααδθϑὶν βϑοῖ, ἰθηάθη Ὑϑύδπι βου ρίαγαμη ἀδίοχις 1π 
8144 ν. κακόνοι᾽ Ὡς κακόνοι τινές εἰσιν ἐν ἡμῖν. Ἐπ4:-- 
ἄθηῃ [1556 1π Οοαϊοσθ, 4ὸ ϑο ΠΟ]! ϑίο5 1515 θϑὲ, ὃΧχ 
68 ΘΧΡ ΠΟΘΙ ]0 6 ΠῸῚ τη816 οΟ]]1Ρ 48. 

Ἐχαϊί, ν. 1511. 54. γὙα]σο ἸΘρορδηΐαν Παδα: 
καϑῆσϑαί μοι. δοκῶ 

Εἰς τὸ Θησεῖον. πλεούσαις, ἢ ̓πὶ τῶν σεμτῶν ϑεῥῶν. 



510 ΒΗ. ΡΟΒΒΟΝῚ ΝΟΊΤΤΑΕ 

Οὐδὲ 8584Π8 6888 ΠΟΙ, ροϑϑιιηΐ, δῖῦ8 56 Π5ΠΠ}} δρδοίδϑ, 
, 5. 8 ΘΟ ΒΓ ΟΠ ΟΠΘΠη. 81 416 Π} ἰδὲ ρου δέ γα 488 
Οὐοὶ 46 ποὺ ἰσοὸ βου ρβουπηΐ, οοπϑαΐαΐ Ῥοϑξειπι 
1,85. Αἴῦο. Ρ». 79.. Πογνη! απ δὲ ϑα᾽νιηπιπι ΜΊ566]]. 
ΟΡβεγνυαῖ. οὶ. 1Π. ρ. 4οι. 54ᾳ.. ἀδπίᾳιβ ᾿λαννθϑδίθτη 
Μ|5ς611. Οὐξ. ρ. 959. Βυυποκίηβ 6 οοπΙθοίαγα ἀ 661 
δοκεῖ --- πλεούσας. οἰϊαίαιϊιθ 84 ΒΥπιαπάδμη Πᾶπο 6Π16Π-- 
ἀαϊϊοποθιη Κ68ρ. Υ. 570. δϑωασθο, πὲ χιαν ρ 6,715 ἀμί 

αὐ πόροι, ἀμ ααἱ ἀθαΐθ8 ἀρ αΝ, ἐδίφιμθ 
δαωϊμί ποδίγαθ ργοβρίοία)γβ. ἴπρθηϊοβαπὶ ἂο 661-- 
ἴατι Π ΘΟ ΠῸΠ 41οα!, ἰαιϑαπ6 βασϑοιία!! ΒΥ ΠΟΙ τη8-- 
τπιδὲ ἰηΐοσγα, δἶβὶ 1π δαηάοπ ἡπάιτ ᾿ποϊάθγαΐ Ἐ6ἰ8- 
Κια8. Υ,. Αοία Εγαδιίον. 2105. 1750. πὶ. 1]. ῥ. 419. 

1014. ν. 7580. 56: 
Οὐκ ἂν καϑιζοίμην ἕν ἄλλῳ χωρίῳ" 

᾽Αλλ᾽ εἰς τὸ  πρόσϑε χρὴ παρεῖναι ᾽ς τὴν Πνύκα. 

810. οἷτπιὶ δἀδραίιν, ἰθχάπι ἰθυιδν σογγαρίο Ἰἀθοσιο 
ῬΘΓΡΘΓτη ἰπἰθ]]οοΐο. ΒυαποΚιτ5 δα σϑηΐει σουγοχι 
ὡς τὸ πρόσϑε: μέ ἀαπέφα. 

ΝΡ. ν. ὅ69. δπίθα δὐπηπὴ: Ὁ} 
Κεστρῶν τεμώχη μεγάλαν ἐγαϑθᾶν, κρέα τ᾿ ὀρνΐ- 

οὐ κιχιλᾶν- 

Ἐδο116 ᾿πίθ] Πσιαγ, νϑυύϑυΐϊ ἄθεθθθ ρϑήθπι ἀἰτη  Ππην. 
ἹΚυιίογίαπα Παρϑί: κρέοω τ᾽ ὀρνίϑειάς γε κιχλᾶν. Ἐκχ- 
ῬυΪ]δο ποὺ γε, Βυυποκίαβ, δποίογιθιβ ΑΙΠθπαθο οἵ 
Ἐπιίαίῃϊο, γουοσᾶνηξ σϑπι 81} βου ρίαγϑηϊ, κύχήλαν. 
Ἐπριΐ δα, εἰ ρυΐο, Θοάθπι τηο40 σοΥΓδχ5586 Η. 8ί6-- 
Ῥῃᾶπαμπι ἀρρομπά. Τ]ι65. Ρ. 1298. Αποίουθριβ 11118 
Ῥοίογαΐ δὐἀάθγθ Εἰγυμοορ. Μ., χαθπι δχϑουῖρϑι ΡΠα-- 
ὙΟΥΪΠΠΒ Ρ. 1οθο. 6ἀ. 451}. 1541. 

ΟΠ ΠΙθποΥἰῖ5 Ῥϑιιοὶβ Η15 ΘΧΘΙΏΡΠ15 ΘΙ ΠΑ 
οοῃΐθχίιβ Γαδ υιτη ΑΥΒΟρΡ δ μθασπ, Ῥγοιῦΐ ἔογία 
1ῃ. ΟΟμ]ο5 ἹΠΟΌΓΓΘΥΙΠΐ, ἰγαηΒΟΊΘΟΙΟΥ δα πϑροίπηη 58Π6 
την] Δ] οϑιιπι δία 6 ̓ΠΠπου Π ἀπιπὶ αἸϊητοῦ Ἰοοο8 Ἔχοὶ ΠΩ], 
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ὉΔῚ ἀοοί ἰδϑι πηι. δα ΠΟΥ οΥδ Ιοπθῖη ΟΟἸΆΔΟΙ ααξ ἀδρυᾶ- 
γΑΥΪΕ αιξ σοΥγιιρίαγη γαῖ. 

Ῥα]άτη Ριοΐδδδιιθ δὲ Βγαποκίιθ, νϑΒΘΠΊ πίοι 56 
οὔἶθ5θε. Ῥαγ θυ δὴ γὲν ἸΠΘΟαΘ. 681 586 06 δ51:1Π1Π10 
ἰασο οχραηχῖέ. 864 πος Ιοῆσα βδϑρίτιϑ [δοϊθ πάπιηι ἔαϊξ, 
Ὦδρο αἰϊφιοὲ δχϑιρὶα, Ὁ01 ἀεϊθηάα δϑί, οὰπὶ Π66 
ΠιοίΓΟ Ῥγοβὶἑ 60 βθῃδῖη 4] σ΄ θη Ππγεῖ, 

ΝᾺΡ. ν. 869. 
Καὶ τῶν κρεμαϑρῶν οὐ τρίβων τῶν ἐνθάδε. 

Ἡ. 1. Βγαποκίτβ ᾿πβουιϊέ γε Ροδί ῬΥΙΟΥΘΠῚ Δ ἐἰ . ΠΠ1Πν 
τῶν, ἤὸ γθγϑ5. ΘΟ ΡΥ ποδί ΟΠ σαῃοη6 [)ανν βίαπο, 
Ἐρο γεγο ρῬγαθίιθγίτη κρεμωστρῶν. διοίοτο Ῥο]]οΘ 
Χ. 157. φυοχποήο ἔογίβϑθδα εἰϊατα ϑομο αβίθα ἰθοῖ. 
Υ, Ῥίοϑγβοη. δά Μίοεσ. ρ. 545. 

ΤρΙ4. ν. 1516. 
᾿Απερυϑριάσαι γε μῶλλον, ἢ σχεῖν πράγματα. 

Οὐτῃ ροπα πα ἱπ ἢ πϊεν! ὠπερυϑριώσαι Ἰοπρα 51}, γε 
4οἸθυὶ ορογίοϑί. 

Ἐαπ. ν. τοῦδ. 
Ἔστι διδώσκαλος, ὅστις φράζει" τοῖς δ᾽ ἡβῶσὶν 

γε ποιηταί. 
Ῥαυιου]απλ 8]10 1115 ΓΘΟΘΠ ΠΟΥ πη. δα οσαπ ἰπ θυ δ1. 
Τ,6ρ8 τοῖσιν δ᾽ ἡβῶσι --. 

Ἐσυϊ, ν. δο8. 
Ἐν ἢ ἔπη λέξονταάς γ᾽ ἐς τὸ ϑέωτρον πα- 

ρωβῆναι.- 
1,666: 

Ἠνώγκαζεν ἔπη λέξοντας πρὸς τὸ ϑέατρον πα- 
ραϊβῆναι. 

510 δουϊρέϊι5. οἰξαίαν ΗΠ] γ υβιιβ ἴῃ ἀριτηθηΐο ΝΙΠΙΠῚ. 
Αἰᾳα 5ἷς Οὐοχπΐοιιβ ΑἰἿθῚ 5ο]ει. Αομβάσγη. ν. θ9599. Οὔπω 
παρέβη πρὸς τὸ ϑέωτρον λέξων. Ῥαο. ν. γῦδ. Αὐτὸν 
ἐπήνει πρὸς τὸ ϑέατρον παραβας. Οδίθσιιπι 4115. δδὲ 
ἴοοιιβ Οοπιῖοὶ, τὲ ῬΓΔΟΡΟΒΙ ΠΟ “πρὸς ΠΡ ΣΊΤΩΝ τθδίτ- 



512 Ἐ. ῬΟΉΒΘΟΝΙ ΝΟΤᾺΠ 

ἔπη δ. δϑὲ Ῥτὸ ἐς. 80] οδὲ ΔΌμαγη. γ, 592. δος. δα!-- 
ἔπτη [ἰοσα5: 

Ὧ σκῆψιν ὧν ἀγὼν οὗτος οὐκ ἐσδέξεται. 

Οἴταὶ μη γούβι ΒΥ ΠΟΚί5 ἴῃ ποία δὰ ΝᾺΡ. ν. 468. 
(1 ρτὸ ὄψομα, ἴθ ἐπο ψομαι 8 ϑυῖάα ν. ἀρά 6 ὙεῚ» {ππ 
οβίδη δέ, ρὰγῦ ἘΠΊΗΙ ἂν οὐπὶ ζαΐατο ᾿πάἀἰοαίνι ἱππρὶ 
ῬΟΒβ86. Υ ΘΥΠΠΠ6 1 518, ππιπο ΠΟῚ ἀἰδβραίο: πος οοη-- 
Ἰθάο, νὩσιιηὶ ἡ ειβοοῖνο ὑμὴ ΘΧΘΙΊΌΪΟ 110 αρϑίϊπογα 46-- 
Ῥυϊβ56. Ναῖη 8] 1ηβρϑχιββεῖ δἰϊαιασα 46 γι Ὲ5 ῬΥΙΠῚ 8 
ἀμ οπῖρι5 ϑ14646 ν. Σίσυος αὐτὶ ΡΒ. ΓΘΟΡΑΓαῚ Ἐπηθη-- 
ἀαὔοπεβ ΧΠῚ, 8... γϑύϑασα 1ΠΠππ|1 510 ΟἸΓΑΡῚ ΥἹ  158θ: 

Ὥς σκῆψιν ὠγὼν οὗτος οὐ προσδέξεται. 

Αἰᾳθο πος 8ΘΠΆΙΪΠΆ ΒοῦΙρίασα δϑί, ἀππηηοάο αἰγῶν 
πλ 68 1 οὗ γῶν, ατιί., αἴ Βεήδονννα ΒΟΓΙΡΟΓΘ 50]6., 

ἡγῶν. : 

ἈρΒάγη. γν. 18. 

« Οὕτως ἐδήχϑην ὑπὸ κονίας γε: τοὶς ὀφρὺς. 
(πη 5 Πα0α ῬΑΘΠυ πιὰ ὙΟΟΙ5. κονίας ῬΥΓΟΘΠΟΙ ροϑϑδὶὲ 
(υ. Τωγϑιϑβεσ. ν. 470.), Ῥδυβου απ γε τθοΐθ ἀ6]6Ρ15, 14- 
416 ΠΟ 5116 ἀπιοτουἹαίθ ΒοΒο]αδίαθ ὈΥΪΠυαπη 6 
ϑιι4δ6 δὐϊίοπαπι ν. ῥύστομαι. 

ΑΥν. νυν. 1τάγ8. 
Τοῦτο μέν γε ἦρος αἰεὶ ---- 

Ἐπ 1π ἢος γεῦϑα αποά Βγαποκῖο ἀἰθρ!οοδί. 146ο 5ι:-- 
βριοδΐαν Ιεσοπάμμῃ 6886: Τοῦτο μέντ᾽ ἄρ ---- δυΐρο 
810 ΘαΠτ|8 Θϑί: 

Τοῦτο μὲν ἦρος, αἰεὶ --- 
656: τοῦτο τοῦ μὲν ἥρος ---. Ἦρο δοοιιταἰθ γ68ρ01-- 
ἀοέ 111 απο 5εαιΐίαγ: Τοῦ δὲ χειμῶνος ---- 

Ἐο0165, ν. 701. 
Τοῖς δ᾽ εὐπρεπέσιν γ᾽ χολουθοῦντες, 

Βγυποκίαβ: .. Πβογοπᾶα δα ον τπηϑίγαπι ΡΥ ΟΌ]Α. “ὅ 
Τ,6δ56: 

Τοῖς εὐπρεπέσιν δ᾽ ἀκολουθοῦντες. 
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ΤῊ ΘΒ ΠΟΥ. Υ. 925. 
" ι " ΄ , ᾽ βὰν - 

Ου γαρ: μὰ τὴν Δημητρώ Ὑ, ἐνταυθοῖ μενῶ. 

Ῥανίϊουϊα ἢ. 1. οἴ Υἱ οατοῖ, πδάῖθ Ἰδριξ 1 ἀπέ ϊ-- 
. , δὴ ἃ . ᾽ . . " 

ον θιι5 δα Ποῖ θῈ15, ΘΘΥ 6 πὸ 1) Βα 51} 6 5] ἃ. 1 δ, 
Νοη ἀπρηαθ15. ΟΡΙΠΟΓ, ΘΟΡΓΙβΟΠ ΠῚ 6856: 

2 ͵ γ 3, Ἢ Ξ, Ὡῳ 

Οὐ γοὶρ, μοὶ τὴν Δήμητρ, ἔτ᾽ ἐνταυϑοῖ μενῶ. 

δὶ σοηί] ον ]8 ΝῸΡ. ν. 814. Ναθβρ. ν. τάάς. ΑΥν. ν. 1550. 
Αἀβογθαπι γούϑυσῃ τχθ]ο ἰοὺ ρῬοβιίιχη. 

΄ 3 ΡῚ “ ΄“ 

Οὔ τοι, μὲ τὴν Δημητο᾽, ἔτ᾽ ἐνταυϑοῖ μενεῖς, 

{0 ῬΡῖαπθ ἀρραγθαΐ, χαδηΐδθ τ|11{{18 ᾿π᾿ουτιτη 51} γαὰ-ἰ 
τα πΠῖπ|8. Θἰπιβάθιμηαιιθ βουιρίου!β ἰοσα ἱπίου 86. σοπη-- 
ῬΆΓΑΓΘ, δρρομδπὶ αἰ Ἠπΐπ8. σΘΉΘΡῚ8. ΧΟΡ] πη. 
ΤΠ βιηόρμοτσ. γ. θδὅο. 

Φέρ᾽ ἴδω, τί πρῶτον ἦν; ἐπίνομεν. 

Αρίβ Βυιιποκίιβ οἰΐανι ΝΏΡ. ν, 787. 
Φέρ᾽ ἴδω, τί μέντοι πρῶτον ἦν; τί πρῶτον ἦν; 

564, ᾳφιοά γε μθιθηΐου τ] ΓΟ ]8.0 ΠΟῚ ΥὙἹ, ὙΘΥΒΙΠῚ 
ΔΠπιπὶ τη διλοτιῖιι 510 πίθου ὉροΟΓίαΓ: 

Φέρ᾽ ἴδω. τί μέντοι πρῶτον ἥν; ἐπίνομεν. 
δὶς δαπι οἰΐανιξ ϑυ 85. Υ. προτείνει. 

“ 1814. ν. 445. 
Ὀλίγων ἕνεκ γ᾽ αὐτὴ παρῆλθον ῥημάτων. 

Ηδαπο Βεγρθῦὶ βουϊρίμγαση, ἡποά τηΐγοῦ, ΒΥΙΠΟΚΙΘ 
Ρτοβθαν. (ὐοττίρο: 

λέγων ἕνεκα καὐτὴ παρῆλθον ῥημάτων. 

Τ γϑιβίγ. νυ. 82. 
Γυμναδδομοαί γε καὶ ποτὶ πυγον ὅἄλλομαι. ἢ 

Βγαποκίτιβ ἰθρὶξ γα Γιἀοοτῖοθ. Ἐρο ρῥγαθίδγαιη Γύ- 
μνοδδομαί τε ----, οἱ οἰΐαγε Ἐπιδίαι Εΐα5 ρ. 1670. 

ΤΙατουάτιπι Βυιιηοκίι5. δἀϊοπ 5. ῬΥΪΟΓ 65, οουΐθ Θδ 8) 
4αΊΡιι5 6ρὸ πίον, ἢ. 6. ΑἸάϊπαπι, Βα: θοπβθηι ἃ, 1582. 
εἱ Καὶ πἀρίευϊαηαπι, ᾿δοίουθιι5 ΠῸπ πο π 5 ἀσβου, ὃ. 6. 
ΝΡ. ν. 830, 1ὅο2, ἤδη, γ. ὅ8ο. ὅ7γ8. τιάοθ. 14 πρὶ 
ἔεοϊξ, Ὑἱάθίιν. σθοαίιιϑ. 8586. ἀποίονιἰαίον ΠΗ γογαΐη 
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. ν .ς,5 ! 

χῆδΠ 5ΟΓΙΡΟΤΕΙΠΙ., ἰογίαβϑθ δίΐαπι δ᾽ ασατι δ ΠΟ πχη: 
5664 ἐα! πα τ} 4 1 ΠΊ1ΗῚ] 1Π ΠΟΙ15 Γαΐ το άοπάα δα. 

Ῥαββῖπι π|816 βϑααϊαν δαϊοποπὶ Καὶ αβίοσὶ, 6. ο. 
ῬΊΙαΐ. ν. 107. 

Ἤ φησιν οὐ βιωτὸν αὐτῷ τὸν βίον. 
Τὰ δαἀποηῖθιι5 ΡΥΔΟΡΤ 5515 ἢϊΟ ὙΘΥΒΊ15 810 δου ρίαϑ θϑί: 

Ἤ φησιν, οὐκ εἶναι [βιωτὸν αὐτῷ τὸν βίον. 

Οὐ ορογίαϊξ ποι ἱπβπ  γαπι εἶναι, 5864 ῬΓΟΠΟΙΠΘΏ 
αὐτῶ. 

ΝαΡ. ν. 1ὅ99. Υἱγ οἰαγιβϑίτηιιβ ἄβαϊ ἰσϑ᾽ ΡΙὸ οἶσθ᾽ ᾿ 

Καιοίογιιπι βϑοιίῃμϑ8. 

Ἐχα!έ, ν. 787. 

Τοῦτό γε τοῦργον ἀληϑὼς ἐστὶν --- ; 
ΑἸάϊπα Βαρεί: 

Τοῦτό γέ σου τοῦργον ὠληϑῶς -- 
Γμ6δ6: 

Τοῦτό γέ τοί σον τούργον οληϑὼς --- 
ὙΙ66 1ηἴγὰ γν. 1οδά. 

Ιῃ ππΐνογβαιῃ ΒΡαποϊκίτι5 Πανγθδίο ῥ᾽ σι λα ἰχ]-- 
Ῥυϊ διιοϊογιαίι5, Θπιδατι8 ΘΠ! 1068 ΒΘ] Ππτ. 56 
Ἰηΐϊογάαμη, τιΐ ᾿Ώ1}ὲ1 ααϊάσθπιὶ νἱἀθίαν, 110 πα γα 11185 
τϑρυσίαΐ, δαὶ τηϊππι8 ἢγηηαΐ, ἡπδᾶῖπ ροΐεγαί, Ε, α.Ψ 
οογγθοϊοπειμ Παννββίϑηᾶπι Λοΐαγη. Ὑ. 271. ἰποίυῦ 
ΒΘυϊάαϑβ ν. Λαμάχων: 1Πᾶτὰ Ῥαο. γ. 188. 1άεπι Ουδηι-- 
τπδί!οι5 γ. μιωροί. ῬτΊΟΓΙ5 ῬΘΠΘΓῚΒ ΤΠ 010 ὩΠΊΤΩ ΘΧχθη,-- 
Ῥίαπι 600. Ρ]πί. γ. 593. 641 ἀθραϊ, ᾳιοά (οάεχ 
Ὠαρϑὶ, σεοῖον.: Οποά δπίπ οοηϊθηαιξ Βιυτοιανῶ; 8011-- 
Ῥίογεβ: Οσαθοοβ οαπόπϑῖῃ {ΠΠππὶ ΤΠ )ανγ 811 οοπέΐθ8 Ἠ6-- 
Θ]οχίββα, ἰθίιοσθ ἀϊοίΐαπι εϑί. Νὰ βθχίθβ χυίάθηι Ὁ 
ζαοίπιπι ριΐο. ἴσπιιπι φαίάδηη ΘΧθιρ πὶ ἰΘΡ ΘΓ τη6-- 
γαϊηὶ ἰπ ΗΠ65ο, 5864 ᾳιυοά [801]1 τη ἴοηδ δα γϑοΐϑιη 

ΒΟΙΓΙΡΘΗΟΙ ταϊϊοπθπι Τούοοθ58. ΒΟΘΠΙΒΒΑΓ ΠῚ ὙΘΓΒΙ15 
Ῥίδπα π1}}1], Βδοομαγιιῃ Ρβγρατίιπι Ῥγοβραί. Αοβάση. 
ν. 965. Ἰδκὸ Ὁ ποῖος οὗτος Λώμαχιος. 4ιθπιδάπηοαιιτῃ 
Οὐπιΐοιβ βοσί ρει: ΝῸΡ. ν, 1970. Το ποῖα ταῦτα Χρή- 
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μαϑ'᾽; ᾿'Ραπίπηι δμΐπὶ αροϑέ, οἱ Ηὶς ὁ ποῖος Ἰοσθτη ΠῸΠπ 
Βαρϑαΐ, τιὸ ρβᾶθηθ ΠπΘο6588 δἰϊ ϑῖο ἰϑϑὶ ργορίβνΡ δροάο-- 
βἷπ Ὁ δεινὸς --ο. Οὐδπιὶ δοουγαΐθ θηίτα ΑὙΙϑορῃαποῷ 
βοπἑθπέϊασιαι ραγἕθϑ δἰΐθυαιη Αἰ ΓΘ] ΓΟΒρΌπάθγο ἔδοϊϑί, 
πᾶπο ἀποῦιι5 ΘΧΘΙΏΡ]18 ἀθοϊάγαῦθο. Βδη. ν. 1200. 

᾿Απὸ ληκυϑίου τοὺς σοὺς προλόγους διαφϑερῶ. 

δὶς ἴῃ Οοάϊοα βουρίατσα: τϑοΐθ. τι ᾿πΐ 6158 6 Ρσοχι-- 
ΠΟ ὙΘΡΒΕ: 

Ἀπὸ ληκυϑίου σὺ τοὺς ἐμούς: 

ΑΥν. ν. 1410. 
Ὁδὲ πάρεστιν" αλλ᾽ ὅτου χρὴ: δεῖ λέγειν. 
Πτερῶν, πτερῶν δεῖ. 

ἴῃ ῥτίοτε νϑύϑι Ἰερὶ ἄθθεγθ ὅτου δεῖ, χρὴ λέγειν. οἷά-- 
ΤῸΠῚ δϑὲ ΠΟῚ βοϊαμη δχ δροαοβὶ, 86 εχ εο, πποῦ 
ρυά Διοοβ ροξίαβ σεπίζσατη πππαιαπι τορὶὶ χ βῆ. 
ὕπίοιπι, ποά ομάπιοὶ Ρο586 ογβάο, βχϑιηρ]πμπι θχϑίαξ 
ἘΠτΙρΙ4. Οτοβί. υ. 667. τί χρὴ φίλων; 8584 δὲ {Ππᾷ ἴπ 
τί δεῖ φίλων; πιυΐϊαπάπτη δποίογιίαία Ῥ]αΐατομὶ ΟΡ. 
ἍΜῶονχ. Ῥ. 68. Ε. εἰ Αγ βίοίε]ς ΕΊΗϊς. ΓΧ. 9. 

Ἐφαϊέ. γ. άοο, 
" ψενοίμην ἕν Κρατίνου κώδιον. 

Νάπα μος βἰρηϊῆσατθ ρμοίεδὶ μπὰ εἷδ ροϊδιις5 Ογα- 
ἐϊπῖ 9 ΜΙΝ ἀπίάδτη σεγ Ἰββίπηα νἱἀ δίων 1... Βοϑῖ θιθπ- 
ἀδίῖο ἐν Κρατίνου. Ὗ.. νἱτῖ ἀοοι5βῖπιϊ Απίπιδάνουβ. Ρ. 8. 

1014. ν. 456. Βτυποκίτι5 ποπη 1} ἀπθ]αΐ 46 ν. χο- 
λᾷ. ϑ86ε4 ρΡ΄απθ πιἢ1]} οϑιιβ8θ εϑΐ, οἷ ΠΟΟ πιαΐαίππε 
γε ηπ5. Εθπὶπὶ Ατέϊοὶ ἴῃ Παΐτι5. ὙΘΓΡῚ ΠαΐπτῸ ἰδηΐιιπη 
ταθ αἰ [οτιπϑιη πἰϑάτραηΐ. 815. εβρ. υ. 9344. τεϑι- 
τὰθηάπτῃ εγαΐ κολωμένους ΡΓῸ κολουμένους, φαᾳοά ΠΕ. 6 
ἃ κολούω. ποηῖιθ ΔὉ δἰΐο αποσιιᾶπη Ὑ6γθῸ ἀδγιγτὶ 
Ροίεϑέ. Ὑπεοροιπραβ δρπᾶ ϑυϊάαπι ν. Ἄττις  Κολά- 
σομαί γε σὲ, Καὶ τὸν σὸν Αττιν. ") 

Ἀ) Θῖς δἔέϊθπλ ρχοβαίοὶ βογιρίοσθθ, Ὑ, Χοπόρμου δ ]]6 
τ, 7: 30. Δὐνδἢ. Δ, 5,16. Ὁ. 5: 
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ΓΠ6β1η. ν. 140. 

Χρὴ τὸν ποιητὴν ἀνδοα πρὸς τὰ δοώματα ἜΣ 
Ὗοχ ονὴρ απαπάο 1ππηοΐα οδὲ 411 δα ρδίαμνο, δυῆοῃ- 
Τα, 4ποα 5οῖϑηη, ΠΟΠ ἀϑοϊδο. Ησοο αᾳαϊάθηι ἴοοο 
τὸν αὖ αἰσπὸ Ῥοϑίθ Ιοσ απ ΘΟ ΟΥ̓ Τ 5116 ἀ}}8 ἀποίο--, 

γαῖα ᾿πβουίιπη γνἱάθιι. ἔϑορᾶμι: 

Χρὴ γαρ ποιητὴν ἄνδρ πρὸς τὸ δρώματα --- 
πο! 060 Βᾶθο οἰϊδιη πο 85 ΘοΠδογθηΐ οαπα ΡΓ8Ε- 
ϑΥΘ5518, 

Ιπ ΟΡΘΓῈ ἰᾶται ΙοηρῸ ΠΟΡῚ ΠΟῚ Ροίοϑε, ααΐῃ δαϊίου, 
αιαηΐαμν 8. 4156 Πη5 δὲ βαραχ 8]ζ, 1 τηθίν 85 δοοιγϑίθ.: 

εχίσοηάϊβ οἱ Πππδ πα 15 Ῥαϑϑίηι ἀου ποῖ, ὙΨΙάΘδμλ5 
Α΄ χιοῦ ΘΧΘΒΊΡ]Δ. 

Ἐαυϊί. γ΄, 560: 

Κουδεὶς οὐδεπώποτ᾽ αὐτῶν --- 
Ηΐϊο πυπίζαι ταϊγου8 Βγαποκίαχη 1 Ρτγίμιο Ρθ46 γὸ- 
ἸΙ4α1858 ϑροπάδιμπ, ποι πιπίαν 588 ἴῃ Κοῦτις. 

Τρ. ρα σὺ: , 
Ὅπως γένωμαί σοι Φανὸς ὑπογραφεὺς δικῶν. 

Μοιίγιμῃ ἐπι 5 ν υβα5 ἰα υοΓαῖ τε ἰδ ηῖ18, (Πατῃ ὈΥΙΟΓ 

ΒΥ160α ἴῃ Φανὸς Ῥτοάιιοιξι.) εἰδὶ ν᾽ δ θβπιβ δα Ηδυ-- 
Ῥοογαίίοῃ. Ρ’ 398. οἱ (λογνη!πι8 κα ΟΠανήοη. Ῥ. 5. 81π6 
ὙΠ ΒΕ ΒΡ] ΟΊ Πη6. οἰΐαπί. ΟὐΟΥτβθ ε ϑυΐάα ν. Φανές " 
Ὅπως ἔσομαί σοι ---. 

Ῥαο. ν. 18. 
Τοὶ σοί ποτ᾽ ἐστὶ τουνομ᾽, οὐκ ἐρεῖς; μιωρωτατος. 

ἨαθΘιητι8 ῃἰο ἐν πηθίλαι βερίειι ρβάϊθι5 ἱποράεηίειμ. 
ΟοΥΓΙρο: 

Τί σοὶ ποτ᾽ ἔστ᾽ ὄνομ᾽, οὐκ ἐρέϊς; --- 
8510 οἷἵαί δ 1(Ὧ5 ν. μιαροί. Μοπθο ἢδο οσοαβίομθ 1η- 

νἱϊαῖτιβ., Ῥά1}10 αηΐθα ὑτὸ Ὦ, μιαρὲ καὶ τολμηρὲ --- 60--- 
δὴ διοίογα θη πη} 6536 ἀκ} βδελυρὲ, π ἰοειβ 14- 

βογεί ἰαμπιο]οσιὰ. Οοπῇ, Πδη. γν. 468. 400. 

ἍὍν. ν. 585. 
᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἄλλο σοί πω πρᾶγμ δ ἀνεθο, ΙΝ 
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Ἐπ᾿ απο Ιοοο βροπάδισῃ. ΕΠ πὸ 5. Ῥυϊποῖρθ8 Πμα-- 
Βοπὶ ἐναντιώμεθα. [686 ἐνηντιώμεθϑα. 

Τ016. γυ 1207. : 

Συρωκουσίῳ δὲ κίττα" Μειδίας δ᾽ ἐκεῖ. 
Ουὰ Οτοέϊοιιβ 51δὲ γα] δ]ίονο ἸΙοοο ἡ ἴμθβὲ Συρακοσίᾳ. 
Ἐπρο] 15 ἃ ϑοΒο αϑία οἸϊαίτι5: 

Συρακόσιος ὃ ἔοικεν, ἡνίκ᾽ ὧν λέγῃ 
Τοῖς κυνιδίοισιν τοῖσιν ἐπὶ τῶν τειχέων. 

Τη Κυβίουι δαϊῖοπθ ρῦππα Υοὸχ οογγιρία ἱπ Συρᾶ- 

κούσιος. 
ΓΗ ΘϑΟΡἢ. ν᾿ 964, 

Βούλε; ϑεάσασϑαι σαυτόν; εἰ δοκεῖ. Φέρε. 
εβιιβ τπιπὰ 5} αρὰ γεάππάαί, [Τιθπὶ χηιίδίϊοπα σοῦ. 
τβϑ Βούλε; ϑεάσθαι. 

Τιγϑιβίγ. νυ. 745. οἱ Εἰθο]οβ. ν. 509. 
᾿ς ἼὭ͵ σότν, Εἰλείθυν [Εἰλείθυια ] --- 

81. αἰγτοααθδ ἴοσο βδαϊξαπηι. ϑεὰ ἴῃ ϑερρ᾽επιθηίο 

Ἐπποπάαίοηαη Βγαποῖίκιι5 αἀ ῬΥΓΙΟΓΘΙΙ ἸΟΟΙΙ ΠῚ Ρ. 1η8.: 

.» ΟἸαπιάϊοαΐ γοῦβιι8. Ῥυῖπα ἴπ πότνια πιιβηπαπι ἀρὰ 

.» Οομΐοαπι Ῥτοαπιοιίιν, ποὺ δαΐνα ῥῬγοβοαϊδθ 1658 
Ὁ ΡΙΌΘΠΟΙ Ῥοίθϑί, ϑουιθθησῃπη βἰπ6 εἰἰδίοπθ, ᾧ σό- 
»ετνίῶ Εἰλείϑυν ---Ξ. “ δά ροβίευιοσγοιῃ Ρ. 198.: ., (]Δ- 
.» οαξ ΠἸσ γοΥ8115.0. ΘΟΘοιηητ8 τη040 Θπλθη 8Π6τ1ι5 65, 
,580 [,γ8. 745. ὦ ποότνιω Εἰλείθυια --.-ς Τὸ ζΦαομακὸν 
σου τῆν νόσον μείζω ποιεῖ. ϑὲ φιυϊΐᾷ τητιταηατη, τη δ] πὶ 
ΟΥΒάθγθ, ῬδγἝ οι αι ᾿Αλλ᾽ δἀάθηάδπι 6556 ἰμϊο γεῦ-- 
5115. 51η11}15 ΟἸίβϑῖο δοοίατξ ἴῃ δἀϊέϊοπθ ΑἸα πα Επγὶ-.- 
ΡΙά. ῬΠοθηΐβ8. Υ. 1806. 'π Ρ]αΣΡαβαμια. δα Ἰοηθαβ 
Οοιμϊοὶ Αν, νυ. τθοῦ. 

᾿Αλλὰ γαμικὴν χλανίδω δότω τις δεῦρό μοι. 
αἱ ἸΙΘρεπάπιπι 6 500]. δὰ γ. 1665, 5) 

.) Τοῦρσίε μππὸ Οοηβαταθ Ῥουβομπίαπαθ ἰσοιτη ἐξτεσίπς σεπΞ 
80 Ἠομιοσὶ Οχοπίθηϑι5 ἴῃ Ογέξίοαὐ Ἀξερέοεν Μοὶ]. ὅ7, 
Ἰαπθαυ, 1803. Ρ. θ, Πι {41Π10Ὲ8 Ἰοομ οηΐρτι5. δἰΐαμι ΟΡ 
Ἰϊηρτιαα πιϑιιπὶ ρΓαο ἜΤαηὰ δότω, Ψ, Ἠεηιϑίευ μα, εα ΡΙαξ, 
νι 1105. 5. ὅι .8. 5. 

Θο 
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[πη ἔγαρπιθητβ Ὁσοχηϊοὶ ζογίαββε. πιείογθη ΒΓΌΊΠΟΚΙ 
ἀΠιροηθαπι ΤΘηπΓα5. 866. οὐπὶ πππο (θη ΠΕ Π6 
οἷϊο ἀριαπάδῃηι οἱ δ Πουγθαΐ ΔΠ1Π}118 ἃ ΒΘΥΘΓΟ ΘΧΘΠΉΠΘ 
Βυΐι5 ῬΑΓ 15, Ῥϑιιοῖβ ΟΡ βουυδίϊοπιθι5 ἀοπιη σεῦ. 

Γηρυταδ. Ῥᾶγβ ἔγαρπιβηί ΧΧΙ, τοροία δέ ἱπ 
Ιποοτὶ. ΧΙ. τὸ ῥήματα --- ἐμβαπτόμενος Ἰεροη- 
ἄππι ῥῆμώ τι --- ἐμβαπτόμενον ἐχ ΑΙΠαπαθο τ. 607. 

Δαιταλ. ΠΙ|. 81 οοιηραᾶγοβ ΝΡ. ν. 806. χ949.; 
ΡΓΟΡΑΡΙΙΘΙ ΠΊΘΟΊΠ ΟΟΥΤΙΒ65 510: 

Ἢ μὴν ἴσως σὺ καταπλαγήσε; τῷ “χρόνῳ. 

Ετάριη. ἱπεοτῖ. ΟΧΧΧΙΗ, ραγοάϊα εϑὲ Ἐπ ρΙ 4 8 
αΡ. ΡΙαίδγο. ἀο 1514, οἱ Οδὶτ, Ρ. 579. Ὁ. 

,.-α..-..-.-.....0......:2ώ.--ὄὄἕ Ὡ-.ο.....ὄ.ὄἕἜὌ..... 
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ΦΝ. Ἢ) ΣΧ 
ΒΟΒΙΡΤΟΗΌΜ νΒΊΤΒΗΕΌΜ, 

ΟἹ ΝΈΙ, ΤΑΟΠΑΤῚ ΒυΝΊ;, 
ἘΤ ΠῚ ΒΤΆΑΤΙ, 

Α., 

ν᾿ ΑἸΑΩΝΝ Ῥ' 125. 352. 8336. 

413. 445. 453. 
“ἤδπεε8 (ὑαξαειδ. Ρ. 2οβ8: 

»«Τ1εδολέηο5 ογαΐου. Ῥ: 61: 474: 

479: 
«41ε8ολίπε5. ϑοογαΐέίοιιδ,, Ὁ. 4. 

4172. 
υΑδδολγίμδ. γι 240. 279. 
ΧΧΧΙ. 

«φδοριίδ, 7). 520. 
«{ραΐδέαςδ. ν. ἈἈΧΥΤΠΠ. 
«“ἐοαθιι5 ἘΙρΊ »γαιημηαίορστα- 

ῬΠπι5: Ῥ: 7: 
«Τ]οϊαάκαπιαδ, Ὁ}. 294. 
«Α]οίράγομ, Ῥ. 5 τὸ. τ. 470. 
«Τπυπιδαμι5. Παγοοἐζίια, Ὁ. 

14: 
«Τπηιηιοτιέμδ, Ὁ. 46. τ03. 154: 

164. 247. 302. 371: Β΄. 

«Ἵππον θοῦ. Ρ: 94. 484. 517." 
«Ἵπαοοζαίο5. Ρ. 334. 474: 
«πάγοι. Ῥ. 117: 
»«ἀπλοίορία, Ῥ. 4. 8: 188: 

238. 297: 394: 395. 429. 
445. 512. 

4 πἰαεξοίςέα ΒΟ εν. Μ9, Ρ. 

ΧΧΥΠΙΙ, ΧΧΧΥΙ. ΧΙ, 

ΨᾺΠ, (ΟΚΗΕΟΤΙ. 

«4πεογτεᾷ 
ΧΧΥΊΠΠ, 

«“πεηπαολιεξ, ἘΠῚῚ5. γουϑιι5 ὃ: 
πιθΘΠ ἀδι18 : Ρ: 22. 243: 

“4πείρλοπ. Ῥ. 270. 
«4μέοηῖπιιθ Ζιἐδεραϊίδε Ρ, 

ΧΧΎΥΠΙ. Χ ΧΙΧΥΧ ΧΙ ΧῚ 
«ροϊοώογειϑ, τ». 5. 113. 114: 

367: 372. 
«ροϊἑονυδω 5 «“ἐεᾳ ἐπ αἰγἔντεδ. Ὁ, 

11, 46: πο1. 147. ΧΧΧΙΧ, 
«“4ζΦ.90.οῸᾶἐἠογῖτι5 ἐϊλούξις. Ῥ- 28. 

68: 477. 

«ἀροϊίοηέις ϑορλέδέα Τιοκχῖς; 
Ἡοπιοῦ, ΟΡ. 338 ἌΧΥΙ. 
ΧΧΧΥΙΙ, 

«ἰροϑέοζέἑδ. Ὁ. ὅβ. 886. τὸλ., 

271: 319: 3728. 339: 347. 
8355: 356. 958. 408. 427. 

“ρογηξιδ, Ὁ. 242 

«γαξιδ. Ὁ. 51τῆ: 
«Ανοααίι6 ΜΒ. ρ. ΧΧΧΙΙ, 
“«Ἵγείποιδ. Ὁ: 249. 
“«Πριϑεέμεγιοίδ, Ὁ, 217. 
ΧΧΧΗΝ 56: 

«4γι5{ἰεἶδ8. Ρ: 234. 
«ἀγιβέορλαπεα Οὐοιηίΐοαβ. ργ'. 

131: τόξι [176: 230. 2ὅο,. 

51.258. 83ὅο, 36ὅς. 
ο 3 

Οανγ9 ἐξ, Ρ' 

233; 

890; 450. 
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5394. 406. 469. 477. 566-- 
Δ Ὁ 18. 
«Ἅγιδίοέείθ8. Ὁ. 89. 104. 180. 

190. 294. 313. 314. 323 
᾿ 8485. 379. 
“Ἵγγίωμμδ. Ὁ. ὅο. 294. 533. 

430. 448. 443. 46ι. 475. 
“41 »γἱοηιζαογεδ. Ῥ. 11ι. 

241. 
᾿“5Ραϑεῖτι8. Ῥ. τ92. 

«{ιμοηοῖνδ. Ὁ. 5. ἢ. 46. ς9. 
ὅο, 98. 120. 161.193. »34. 

244. 323. 552. 359" 
432. 435. 456. 

᾿“ιμποπαφογαξ. 

Β. 

“βαϑδίἐλιδ (αοδαγθοηβῖδ. ῬὉ. 87. 

«βαιϊγαολοηιγοπιαολία. Ῥ. το 3. 
Βίαπον. ν». ΚΧΧΥΠΗΙ. 

Ό. 

᾿Οεἶδια. Ὁ. 39. 

Ολογέοῖι5. Ὁ. ΚΧΥΙ, 54. 
Ὁληγϑοβέογητιγι, τη θη ἰλίιι5 βοχί-- 

Ῥίον. Ρ.. 338: ' 
Οἴδογο. Ῥ.1τι3. 345. 4οξι 442. 

453: 
Οἰογιθιδ. Ὁ. 3753: ᾿ 
ΟἸοπιθηδ Αἰοααγαγίηιο, Ὁ. 

353" 

227. 283. 575. 394: 395. 
405. 

Οοἰμηιρίία, ΡὉ. 241. 
Οοηϑέϊμίέοποα α“ροϑβέοίέζοαο, 

Ῥ. 180. ἢ 
(Οογίγιέλιιδ, Ὁ. )ό5. 289. 
“ογημίμδ. Ὁ. 431. 448. 
ΟἸοδίαβ. Ὁ. 423. 
Θογριβ Ἱπγΐδ. Ὁ. 320. 

ΏὮ. 

Ρ. 2491 

ι 

Τραπιαϑβοῖιδ, 

239. 

ΙΝΒΩΕΧ 

1)οηιοίγέμδ. Ὁ. 59. 193. 
1)οπιοδέλοποδ. Ὁ. 153. 166. 

230. 334. 4416. 46ο. 475. 
51τι. 56. ΚΧΧΥῚ. 

Ζιοαοαγοίμιδ, Ὁ. 4.36. 
Μ1λοκίογ5 ϑιἐοινέμδ, Ὁ. 15. 56. 

117. 166. 852.2., 9.0. 5.). 869, 

439. 453: 461. 493. 525. 
Ζ)ίορογνο5 «“,ἀογέξιδ. Ὁ. 1.3. 66. 

188. 101. 235. 244. 250. 
2 Ὁ ἡ." δ'ς δ... 929. 

Τιορεπίαπδ, Ὁ. 86. 356. 595. 

1)ονν Οἡηγϑβοϑδϑέογιιδ. Ὁ, 8. 
2΄οῦ. 245. 

Ζιονιγδέμδ ἰαϊἑοαγταδεοηϑὲδ. 
Ῥ. 372. 41:8. 430. 472. 492. 

κοῦ. ἌἈΧΥΙ. ΧΧΧΥΉΗ. 
ΧΉΝ. 5644. 

Τρηγϑδέι5 Ῥεγέερείοδ. Ὁ. τ8δ. 
Τϊοδοογίαίοδ. Ὁ. 96. 181. 201. 

240. 241. 275. 
οπαέιι5. Ὁ. 456. 

ΕΒ. 

Χ ιελαγηιῖδ, Ὁ. τόο. 352. 
Ἐριρλαπέμδ, Ῥ. 320. 3753. 
Ζ»οίίαμειδ. Ὁ. τ88. 

Εἰγτποϊοσίοτισν ΒΡ]. 1.Β. Μ5. 

Ῥ. 415. 
Ἑεγπιοίοριιδ. Ῥ. ΤΟ. 11.23.3 

ἢ, 47. δὲν 7 5 8ν ὙΕῪΣ 

123. 156. 178. ΤΟΙ 598, 

249. 275. 298. 311. 565. 
λοο. 4,31... τῷ δο. 78. 

ΧΧΧΠΙ ΧΙ... 5ᾳ. ΧΤΠΙ. 
Ἐποοϊα. ν. ΚΧΧ, 
ιωπαΐλίι5. Ὁ. 551- 
Ἐπροίϊ5. Ῥ. 577. 
Ἑπω͵χιριῶθο.  Ῥ.. 34. δδι" 121: 

1258. 129. 155. 108. 205. 
214. 512. 513: 574. 575: 

577. 578: 



ΘΟΠΙΡΤΟΒΌΜ ΝΕΤΕΒΟΌΜ. 

Ἐπμοοδίμδι γν. 56. 
“ἰμδέαέδέως. 

49. ὅδ. 97... 1ς3. τ 6. 858. 
Τόϊ. 164... 87. 88} 103. 

ῷ΄οΚ. Δδι . 227. 2598} 242. 

275. 330. 340. 408. 415. 
175. 444. 477. 

ΝΣ 

(ἰαἰογλέδ, Ὁ. 14. 188.237. 244. 
Οεἰῶμδ. Ῥ. 47. 
Οεοροπῖοῖ, Ῥ. 102. 

Οἰἰοββδαθ. Ὁ. 278. 5311. 

576. 3592. 394. 446. 
Οἰοοϑαθ Μ55. αἋἡ έμέτεγι 

ἀεδέορλαπὲς ἃ ὅθι. σατο 

333. 

4τ8. 

διά δθ."" Ὁ..24: 127. Ὑὕ50. 

Δ δ δ 30." 57. 24 Ἐ 2.4: 
20,411 2η7δι 290. 5530..376ι 

392. 409. 422. 
Ον»αεοὶ “ιέονργοέεβ Αἵ. 1, ἽΒ' 

ΓΠῚ. 397. 431. 
Οναπιπναΐίζοιις. Μαίτιί, Μ8. ῺὩ 

ΧΊΠΠ. 54. 

σγερογῖτο ἀδμίρπαγαρέμδ. Ἀ. 

2,538. 
τερον ἸΝαξέαμδθητέδ. Ἢ. 

277. 463. 

Η. 
Ἡατνροογαίξοπ. Ὁ. 4τ. 84. 85. 

244. 355. 389. 456. 46ο. 
475. 

“Ποϊϊοαϊζουτιδ. Ὁ.) 64. 293.492. 
“Πποἰίααϊζιιδ, Ῥ. ὅο. 
Ἡδορλαδϑέξοπ. Ρ. 74. 75. 93. 

130. 140. 197. 26ι. 
Πενπιορεπθδ. Ὁ. 399ς. ΧΗ. 

5644. 
ΤΠογούϊαμιδ. 
Α]ογοι(οέμξδ. Ῥ. 55. 117. 141. 

207. 249. 355. 369. 456. 

μῃ. 4. ΒΟ ΟΣ, 

581 

“Ποϑιοαϊδ. Ὁ. 3.5. 76.207. »43. 

Ποαγολέιδ. Ὁ. 6. 7. 8. 45. 56. 
δι. ο8. 104. 11. 120. 134. 

1517, 186. 190. ΤΟΙ. 227: 

2 3.11. 853,4...25.4.. 3. ιν [Ὧν 

χ Δός 258, ,7τι 275. 288, 

“99:0. 3.1 20 3.15 ..}5.20. 
322. 525. 3 3 ον. Δόῷ. 460. 

375. 377. 392. 395. 403. 
406. 407. 423. 436. 445. 
ἡδύ δ. 69. ΧΙ" 

ΕΠ]οογολειε5 Π]Ὸβίν. ». ΧΧΎΥ, 
Ηϊογοοἶδδ. Ὁ. “83. 379. 
Μιἱπιογέμδ. Ὁ. ΧΧΥΙ. 
Πρροογαΐθδ. Ὁ. 41. 

2.75... 360. 

Ποδίονία ΜἤῤοοοζίἝα. γ. τοῖ. 
ΜΠοηνθ71285. Ὁ. ὅ. Το. 11. 12. 

ΤᾺ. 27. 3.8. 5ο. 71. 92. Οὔ. 

97. ἜρΦ. το: {ἴδ Ὲ535 

161. 188... Ζιθι 2. 2.1...2.7 4: 

276. 312. 410. 430. 445. 

Ι, 

7απεδίϊολεδ. Ὁ. κ8. 352. 557. 
Πιδογέρέξονιο5 Ογιέοτῖ. Ρ.ττι. 

283. 445. 
7ογν. γ». 58. 
δαριδ. ἢ. 250. 472. 524. 

Ἰδοοϊαίεδ. Ὁ. ὥ09. 286. 294. 

440. 441. 
7ωκεέμας θοῦ. Ῥ. 61. 
“ωζξαπδ. Ὁ. 7. 3568. 

Τ,. 
7,αοζαγυζι5. «α δια μὴ Ῥ. 

182. 

Τιἰῤαπέωδ. Ὁ. 4. 46. χός. 56ς. 

476. 580. 389. 472. ΧΧν. 
ΧΧΥΙ ΧΧΥΝΊΠ.54ᾳ. ΧΧ ΧΙ. 
ΧΧΧΙ͂Ι ΧΙ. 

ἤρεϊο, Ὁ. ότι. 427, 

249. 
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Τιμοίαπμδ. Ὅς 4. δ. οὼ. 188. 

οἰδος: .6δ6 4. "Χ 78. 207. 68: 

394. 398. 412. 479. 505. 
7Ζιγοορἤγον, γ. 8: 3512..313.Ψ 
Ζιγοτεγρῖδ, Ῥ. 63. 460. 
ἤνγδίαδ. Ὁ. τόό, 254. “όὅο. 

325. 36ο. 389. 44ι. 456. 
46ο. ΑΙΧΧΥΙῚ. 

Μ. 
αοροῤέμδ, Ῥ. 15. ΚΧΥΙ. 
“αϊαίᾳ. Ρ. 2.395. ΚΧΥ, 
βαποίδο, Ὁ. 515. 

ἤχαγοξατειια ἰογαοίθοξα. γ.. ἃς. 
Παρίμπιδ. Ὁ. 508. 

Ααμγέοζίδ, Ὁ. 127. 
Πἤακχέπουιίδ, Ὁ. 185. 

ἤαχίπιι απο Μϑ. γ. 
ΧΧΥΙ. 

αχέηιως ἢ γγέμδ, Ὁ. 250. 
ἥχείΐᾳ. Ῥ. τις. 
Ποίοαρογ)γ. Ῥ. 297. 
“Π͵οογὲθ αἰ ἐἐζοξδέα. υ». 225. 225. 

Ὁ 275- 390. 463. ΧΧΥΠ, 
οβδολπορπέίμδ. Ῥ. τώ: 1ὅ. 42. 

46. 7ι. 86. 131. 211. 232: 

237. 497. 

Ν. 

ἸΝέοαγαδν, Ὁ. 154. 314. 394. 

Διοερλογθ βασίίαοα. Ῥ. 
ΧΧΧΙΊ, 

«Νιοορλογδ ἐοημγγείθδ, Ῥ. 
ΣΡ τς 

Δοορλογια ὐγρογαδ. Ῥ. : 
«Ἀποοέαωδ )αηπυκδοθινδ. Ὦ. 51. 

87: 
ἽΝιοοέαιες δορὶ δία. Ὁ. ΧΧ ΧΙ. 
Δηδμ5 ἀο Οοέο Κι έ8, Ὁ». 4τς. 
ΝΌμπς Μ8. τη. Οτορον, Να- 

Ζίαπζ. Ρ. ΧΧΧ. 

ΙΝΡΕΙΧ 

ὃ... 
Οδοιμηγιογιήμ8. Ῥ. 25. χ26. 
Οποπιαφγίξιδ. Ὁ. 233. 
Ονιρογιθδ. Ὁ. 25. 431. 
Ονγρλϑιθδ. Ὁ. 372. ] 
Ονταϊζιδ. Ὁ. 153. 2Ο7. 442. 

Ρ. 
Ραϊαορμλιαίιεδ. Ῥ. 68. 493: 88; 
Ῥαϊίαδιι5. γ». 409. 
Ραγέλοηῖιδ, Ὁ. 371. 

ΧΧΧΗΙ. ΧΙ, 
Ρακέπι5 “Ἰορέποία, Ὁ. 403. 
ῬΡαμδαπίαϑ. Ῥ. 113. 114. 181} 

182. 207. φιφ. 235. 372. 
456..471. ΧΆΨΙ. ἈΧΥΧ. 

ῬῬλαίαγῖδ, Ρ. 44. Ι 

Ῥλανογίμι (απο ῦ 8. Ὁ. 896. 
ΧΧΧΙΝ. 854. (οχβουι ρει, 
ῬΒΠ]ΟΥ 18 ΤΘχίοοη Ν5.}. 

Ῥηλέίρηνον Τ,οχῖρ. ». ΧΊΧ ΧΙΥ, 
) 

ΧΧΧΠ,, 

56. 
Ῥῆηϊΐίο “πιάαθιιβ. ν. 446. 
Τα οϑδέογιοῖιδ. Ὁ. 249. ᾿ 
λείου ἄγαν ῬΟΟΦΦΧ Αι λόϑι 

415. 473: 
Ῥάμεφοη ἢν ὙΓ Ῥυχββς ΧΧΥΠ. 
ΧΧΧΙΝ. 

ῬΜ οι. ». 207. 230. 365. 5731] 
408. 470. 494. ΧΧΧΥΙ:.. 

Ῥληγηῖο Ἴηλδ. γν»ὲ τ. 363. 580. 

590. 394. 409. | 
Ῥλιυγπέολιια Μ8. ν». ΧΧΧΥΧΣ, 

86. 
Ῥωνάαγιδ. Ῥ. 68. 181. 279. 

411. 

Ῥίαίο. ν. τ4. τοβϑ. 285. ὙΠ 

434. ΧΧΥΗ: 56. ΧΧΧΙΝ, 

ῬΙαίο (οπιίοια: ΘἸτι5 Ἰαμυμ. 

θαος οἵ Τ)αιδάριον. Ὁ. 56. 

ΤῬ μλώδ. Ὁ. 183. 234. 236. 

Ῥιέοοΐξιρδ. Ῥ. 94. ] 
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Φιμέαγοΐμθ. Ρ. 47. 4.45. 40. 

ὅο: 61. 112. 193. 2Οβ- 261. 

318. 324. 330. 332. 334. 
352. 36ς, 46ο.. 607: 512- 

ΧΊΧΧΤΙΗ. ᾿ 
ὩΡοξίμα, γ», 57: 98. 

2533..257-. 240. 
278. 280. 281. 

. 335. 8346. 577: 
405. 323. 431. 

453. 
Τροἠνεητεδ. Ὁ. 294. 

Ῥούῤγῥξιοδ. Ῥ. 54, ψόξ. 
Ῥονρλγγίο. Ρ. τοῦ. 
ῬΡογρλγγέμδ. Ῥ. 235. 352. 357. 
Ργοοίωμς, Ῥ. 428. 

Τροςφορίμα, Ὁ. 231. 

Ῥχονεγδία ΚΖ αξοαπα, Ὁ. 178. 
236. 320. 324. 397. 

Τροοίίωδ. Ὁ. 240. 

ο. 
Οιϊποέἠίαπωδ, Ὁ. 113. 

Ἡ. 
Τὲαδοίδμπιν ΜΒ. Ῥ. 376. 
Ἡκεοπνέμι, ἤ έμ5. Ῥ. ΥὙΤῚ. 
Τέως ΠΠρώΐοι5. Ὁ. 576. 

190. 
47 ς, 
δα. 

394. 

435: 

229. 
276. 
3523. 
403- 
446. 

ϑ. 

ϑαογὲ ϑογέρέογες Ν. Ἐς. 0.237. 

5.3: 3274. 244: 272. 283. 
42}. 

ϑολοίίαξέας 
«“ο5ολγἐϊ. Ὁ. 4.5. 5.51. χχχὶ. 

δε τὶ. «“ροϊονεὶ λοαΐίι. 

87. 98. 99. 289. 
ΑΠνιοϑείαδ. Ὁ. χοό. 2Οβ. 

“ἰνἐδτορήηαπδ. 

84. 98. 99. 104. 
Ῥ' 58. 6Σ. 

ΤΙ. 

191. τος. χΟἢ. 22) 6. 241. 

χὅ8, 280. Σθ9. 514. 315. 

4583 

341. 352. 579. 385. 588. 
εὐ 896. 400. 404..475. 482. 
Εμγίρεω δεν Ῥ.. 9. 2ὼ: 6ι. 

1.52. 1 49: 154. 2υδι9 2.4. 

554.. ΧΧΨΝΉΗ, ᾿ 
Ονορονξ ιίᾳβέαμ, Ῥ. 444. 

463. 

Ἡοπιον. Ὁ. 7. 367..4:75᾽5-: 

, ΧΧΥΤΙ.  ἈΧΧΨΥΗΙΙ, 
ΧΊΙν. 

{ὦ μιωδὲ. ΗἰρρΡροογαξίδ, Ὁ, 
326. 

.ὔιοξαπῖ, Ῥ. 17. τᾶς 134. 

146. 276. 370. 
Λποαπαγᾷ. Ῥ. 313. Ἢ δ. 

Ορρίαπὶ. Ρ. 278. 
Ῥιὺπναίανι. Ἤ. 114. Ε1 5. 151. 

510. 352. 447. 510. 
ϑορλοοίδδ. Ὁ. χὦ. 78. 294." 

350.. 418..473. 
Τποοογέξξειν Ὁ. 8. ΕἸΤῚ} Τις, 

[{8ὃὅ95. 5254. 52:8... .380. 

ΧΧΧΥΗ, 
“Πμογαϊοαϊδ. Ὁ..133.. 159. 

ϑεποοα. Ρ. 182.-.183- 

δορεγδ ϑοΡΠ 5ΐδ,  Ὀ. ΧΚΧΙ,. 

ϑοινίμς ἰπιρίγέοιδ. Ὁ. ὅτ, 263. 

526. 573: 495. 407. 
ϑἐηνοτιίαίθδ. Ὁ. 53 

ϑϑοογαΐοδ. Ὁ. Φ2ΟΊ: 446. 

ϑοογαίέοαο ἔρρΡ. Ῥ. 367. 446. 

141. 154. 248. 343. 386. 

447: 
ϑορμοοίοδ. 120. 

525. 549: 
δ ογαμδ. Ὁ. 368. 
ϑ'οξοπνοπβ. Ὁ. 240. 
ϑέσίίιδ. Ὁ. 55. 182. 

δϑέερἠατιιδ, Ὁ. 114. 115. 116. 

φ)ά4φ. 2όο. 274. 3522. 325’ 

552: 
δἑοῦαοιιδ. Ρ. 4- 9. 129. 

ϑίγαῦο. Ὁ. )4. 47. 955-. 115, 

Ρ: 97: 107. 
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116. 181. Τϑᾷ. 187. 
ΟΊ. 241. 261. 526. 3 

ϑιωδάαδ. Ῥ. 7. 14. τό. τ 

29. 37: 53: 59. ὅ3. ὅ9 

χοῦ. 

56. 

. "ἃ, 2. 

Ἰππίων 

723. 76..80. 82..86.. 8. 80. 
ΟἹ. οῦ. 99. 102. ΤΟΙ. 

122. 124. 1726. 1728. 

154. 156}. τς. 163. 

τόξςφι 174. 184. 82- 

191. 205. 210. 2 20. 

2353: 235. 237. 230. 
272... 285. 2.86... 93. 

805. 8060. 509. 510: 

324. 3527. 539. 548. 

556. 362. 571. 577. 
386. 392. 406. 408. 

425. ἀγν8'. 436. 452. 

ἀγδλς- 
ϑωείαο ΜΆ. Ονώεας 1. 

ἐαρδ. Ὁ. 378. 588. 

391. 394. 396. 404. 
4ο6.. 4το. 411. 412. 

426. 428. 4570..435. 
454. 479.! 

Αἰ γιιδδίμδ, Ῥ. 258. 202. 
4δ9. “21. 

ἡ οἱ 

ἡ αέξαηειδ. Ἢ. ἴ9ο. 830 8. 

ἤδδαπο. Ὁ. 3695. . 
Ὑἀεμηιδοίξιδ. Ὁ. 8. 55. Φότ. 

“ἸΠοοογίέι8. Ὁ. ὅ5. 6Ά. 

335. 227. ' 
Τοοπιγαδέϊδ. Ὁ. 283. 
Τφεομ. Ὁ. 314. 

1ὃο. 
134. 

164. 
100. 

224. 

262. 

295. 

4τό. 

349. 
384. 
499. 

463. 

.ω- 

5809. 
405. 
454. 
443. 

“78. 

398. 
182. 

7 Ποορλαηδ8. Ὁ. 191. 
ἐπεορληβειδ. Ὁ. 5.5. 56.183. 

ἀν, ἃ. 2.5 Ὁ Ἀ θοοὶ 903. 8.83ὲ 

361τ. 456. 453. 
Ἴλοηνας ΠἸαρσίδέον. Ῥ. 2. 4. 
Ἴ26..ολ τὶ 128. 158. 27τι 

75, 827. .556..368...5 66. 

Ζ ιεγαϊλαδθδ. Ὁ. 56. ὅτ. 87. 
117. 133. Φ2ος, 2όε. 456. 

.4.735..474. ἵ 
ἤεγρίομ. Ῥ. "85. 
Ἵ σεοέξ65. Ρ. 86: τι. Υ17. τοῦ. 

“δ 2.512... 4ἀο9. ΧΟ ΧΥΧ, 
ΧΙ. κᾳ 

, γ. 

Ζ αἰογίμδ ἤἼαχέμπιδ, Ῥ, 180. 
209. 

7) Ἱοξογέπλα, Ῥ. 141. 
ΚΖ εἰγιννέμδ. Ὁ. 330. 

χρέα. ᾿..63. 152. 153. 

307. 534: 342: 

Χ, 

Χοποράοπ. Ῥ. 4. 16ὅδ, 2οο. 
832. 440. 447: 450. 46:1. 

497. 5538. ΧΧΧΗ͂. ΧΙ 58. 
«Χοπόρλουν Πρλοϑέμδ, Ῥ. 203. 

Ζ. 

Ζεποέμδ. Ῥ.. 47. 113. 3258. 

357: 372. 375: 395: 427. 
435. : 

. Ζοπαγαβ Τιοχῖο, Ὁ. 5258. 
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Β.ῸΧ 
ΒΒυΠΙΓΟΗΌΜ ἨΟΜΙΝΌΜ, 

ΟὔοθῦΜμ ΙΝ ΝΟΤῚΒ ΨΕῚ, ΒΕΗ͂ΝΕ ὈΙΟΤΑ 
πΑΌΡΑΝΤΌΝ ἘΤ ΕἸΙΝΜΑΝΤΟΌΞΝ, ΨΕῚΙ, 

ΒΆΒΟΒΕΒ ΟΟΑΆΟΌΝΥΟᾺΒ. 

Α. 

0: “ιὐόνεὶ. Ρ.374. 407. 470. 
ἐπ γ88. «ΑἸ αγοναπαίμδ. Ῥ. 516:. 

60 ΑἸδαξίι5. γ0»ᾳ 367. 446. 

{π|5 Εἰχοευρία νασία Οτδο-- 
ξοστα ϑορἢ!Ἰβίαστη 80 ἢ ]16-- 
ἴοχστη. Ὁ. ΧΧΧΊ, 

«{πεέον" Εἰ ριεέοίαε (γείέοας αἷς 
Νοΐϊς ἰ. ΜΒεοηπέξοεε ἐπ Θωε-- 
εἶχ. Ῥε 152. 

Β. 

(α5}. Βαγέπειδ. Ρ. τ82. 
1». “ας. βαϑέξιο, Ὁ. ς 53. 
Ροέν. οέζογιξιός. ἘΞ 50. 

Αἰϊοῖ. βοπείοίμδ. Ρ. ς. 31. ξο. 
47..72. 76..130. 195τὸὔὔ44. 

150. 1ό2. 172. 177. Ὑ78. 

1οϑ. 214. 264. 2όὅρ. 272. 
273. 278. 337. 360. 

426. 430. 

δ'έερή, «βθη,οάθ,εδ, Ὁ». 31. χ 65. 
Εν 25,7. 4160, ΧΕΧ, 

.«16ν. Βεγζοίξιδ,, Ὁ. 249. 2ὅο. 

322. 448. 
Τλοοώ, εξα. Ῥ. 272. 
Ῥεέν, Βιεδὰὲδι Ῥ. 227. 280. 

362. ; 

Οὐἀοαγὰ, ΕΉΥΨΌΝ }.. 40. 250. 
434. 

ϑαπι, ἤβοοϊαγέμο, γ.134. 282. 
816. ᾿ ͵ 

70. δοάασεμϑδ ὦ δέαρϑοζ, γ.. τᾷ 4. 
245. 

“Φαπιὸ. Βο5. 0». 1ὸ. 108. 119. 
130. 133. 270. 366. 38ο. 

70. “πᾶν. Μθοδέμδ, Ρ, 346. 
70. δγοάαθιδ, ᾿, χ7ς. 354. 
Οὐ, διμαϊαοῖεθ. Ὁ. 112. 1142 

147..348. 127. 
“ιέ, ((α68. Βιοίοτιονδ, Ὁ. ᾿β8τὸ 

393- 
οπυ, ἐδιοζαϊαίεθ. θ.. 352. 
“Ῥοίγ, βδιεγπταηγτι8, ᾿ς ὅβι 113. 
ἈΠ δ. 

σ. 
(αν, 32). (ἀπέ, Ρ- 44. 46. 

81. 86. 93. 110. 111. 159. 
190, ἼΟΙ, 278..54.9. 350, 
477. 482. 

Ῥείν, εἜ αβα Νουα. μ. 277) 
45. Οαδαπδογιίδ. Ἡ, 53. 47. 

178. 180. 182. 189. 191. 
212. 240. 244. 256. γόξ. 

335. 353. 365, 56ος 39- 
4126. 470. 479. 



580. 

«οί, Οαἀϑδέοἠἰαγεοδ, Ὁ. 587. 580. 

“Ἔα, (αἀδεέοϊέμδ, Ὁ. 850. 

δον. Ολνδέϊαγοιεδ, Ὁ. ΧΟ 8. 312. 
70. Οἰορίοωδ, Ὁ. χ8ο. 348. 

λΐέ, Οἰωνογέμδ, Ῥὰ τῶ. τάτ.- 

“Π]Π ον, (ὐὐἐπιγνα. Ῥ. 27. 
ἴο, Βαᾳρέ. Οοέοίογδ, Ρ. χ 83. 
Οἰἱοῦ, Ομρογδ. Ὁ. χ296. 

Ὁ. 
ας, Τδαϊεοαπιρέώξ, 

244. 246. 

1ο. αν ίδίι, Ῥ. φοῦξ, 

“ἰ. 7 αινοϑέμϑ. Ῥι 574- 
“αιελ. 2εναγίμδ. Ῥ. 73.187. 

167. 208. 5οδ, 5210. δ, 8. 

366, 575. 
ζαν. “1ποών, Ἰριιξογο. Ῥ- 46. 
τ ΦΟΟς 472. 481. 

Τοϑὶα, Ἐγαδηυῖδ, Ὁ. 7. τ 
19 3.} 297: τον 921. 5 
3551. 354... 359. 

Ἐ.. 

Ρ.« 80. 

Ἰαπάαφιι, ἀμ Ῥ. δι 860. 
8567: 

ἴο. 410. Ταδγνοξιδ, Ρ. 47. οὐ. 

2,63. 450. 470. 

“4πιι|. Ἐοθδέιδ., Ὁ. 123. 
2253. 244. ΦΣῆρ, 290. 

᾿ς πίον, Τ γαοίπιδ. Ῥὶ 72... 80. 
Ὁ 142. 16ὅο. 163. 170. 180. 

194. 299. 5352. 410. 481. 
Δοοα, δνιδολέωερδε Ῥ..2 5. 26. 

Τοῖς 185. 178. 5944. 286. 

304. 3510.ϑ,.526, 373. 467. 

ἐδ. 6. 
"μεΐ Οαὐντοίτως, ῬὉ..277. 

157. 

71}. Οαἰοιδ, Ῥ. ὃδ. 367. 432. 

7αο. ὐοανις. 

ἜΣ “Ἡογα με. Ῥ. 5. 

ΙΝΏΕΧ ᾧ 

71}, Οαέαξογιι. 

357. 387. 
(ὐἰϊὺ. (ἰαμίρεζ,ιδ. Ῥ. 240. 

δγφέδηι, Ο'οἰθπίμδ. Ὁ. ς ἃ. 59. 

63. ὅς. δδ. 74. 79. 82. 95. 
192... 1594. 158. ἀν Ζῶ, ἢ 

ΦΊΟ. 267. 273. 385. 464." 

470. 
ϑοῖρ, Οδξδ. Ὁ. 5τὸ. ἡ 
(αν, Οφεᾳραίιιδ., Ῥ. 25. 2580. 

ἢ. ἥνοι 
7ας. Οἰοὐλποξιοάιος, Ὁ. 189. 
ἴο. γίᾳί, Ογονορῖδ. Ὁ. δό. 

182. 395. 
ας. Ογοηονέϊδ, Ὁ. 141, 
.353. 356. 453. 

«40». σγοπονῖμδ, Ὁ, 469. 481. 
Πωσο Ογούψιδ, Ῥι 412. 

7) αη. οί δες, Ὁ. 180.᾽ 
369. 4529. 

βυϑ Ἡοίπδίϊιδ, 

Ρ. 117. 1 

ἐραν 

18ς. 

Α χῇ 97. 182. 

157. 

85. 297. 307. 990. 527. 

380. 447. 
ἤιμο, Ἡοἐθέοτιωδ, Ὁ. 12. 

322. 
187. 

ἢ 

7ο. 7οηϑέιδ, Ῥ. 47. 100, 
Οοιλογν». Ζιηοογ Ὡταγευ 5... Ῥ, 

47. 103. ρα; 278: 78 

472. 
ΠΠαα», Πρέφδ. Ὁ. 193. 482. 
γαπο. δ. Ρ. 113. 

70. Κἰροληιαμηῖδ, Ῥ. 301. 576. 
7οαςἡ. Κηδηέωξ, Ὁ. τό. 191. 

396. 



ΒΕΗΠΡΙΤΟΒΟΌΜ ΠΟΜΙΝΌΜ. 

Ζιὶ, Αιιδίογέθ, Ὁ. 3. 9. 10. 
18... 2 2. ἃ3.. 38. ΔΌΣ 2» 
72. 73: 16. 77. 845 86. 87. 

92. 93. 94. 110, 124. 156. 

1ὅο, 168. 177. 178: 184. 

210, 211. 26ὅ:. 273. 286. 

8309..310. 323. 342- 

358, 372. 375. 381. 409. 
436. 477: 483" 

δ ΛΝ 
Ῥαμῖ, Σωεοραγαϊπδ. Ὁ. 254. 
70. Ζ4Ζπ|. Ζαπεεον Δι πάει. Ὁ. 

376. ν 
Τυώον  παδαδεορίμι, Ρ.189. 

Μ. 
ἤόγοῃν, Παγἐἰαπαί5, Ὁ. 4.57. 
ἦο. ανελαηιμδ, Ῥ. 267. 
.εντι. Π]ανεἰγιζτιδ,, Ῥ,. 391, 

10. “7αϑϑογιδ. Ῥ. 450. 
«Τερτά, Πεπαρίιϑ, Ῥ. 59. 
ο. Ηΐηγ. Ἡεϊδοπίξιιο, Ῥ. 219. 

227. 232. 253: 327’ 
705. Π͵ογοογεδ, Ὁ. 5. 217: 255. 

10, Ἰδιιγδέμδ. Ὁ. 44. 46. 57. 

9, τῖο. (ΔΑ7. τ3ρ.͵,165. 

168. χοό, 297. 230. 237- 

244. 2485. 261. 289. 532.3- 

5325. 340. 352. 370. 387. 
389. 391. 436. 468. 470. 
4753. 475. 481. 482. 

70. ΠΠεἰέξώδ., Ὁ. 374. 
.“Βεγτ. «ὁ ΠΠοπίζαιοογ, Ὁ. 353. 
Τῇ. Πῆωποξογιέδ. Ὁ. 431. 
“πέρ. Π͵Πωροί56. Ὁ. 305, 

Ν.: 
Ῥεῖγ. 10. διμηιοδέωδ. 

17. 16ο. 236. 

Ο. 

Ουοελοΐν», Οἰδοαγέιδ, Ὁ. 251. 

393: 

Ρ. 12. 
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ργ. Ογεομθ, Ὁ. 49. 18.185 
μας, Ῥλεί, Δ) Οννείδιδ, Ὁ. ταις 

394. 481. ᾿ 

Ρ, 

71ώο, ΤΡαϊηνογῖιδ, Ὁ. ὅο. 114" 

115. 312. 449. 
ει», Ῥαπέίπεδ. Ὁ. ὅρ. 5387. 
(αν. Ῥαδοϊαϊίιεδ, Ὁ. 179. 12. 
1ας. ῬΕΡΙΖδινζιδ, Ῥ. ὅο.. 124. 

250, 3535- κι, 

Ὡρίοηπ, Ῥοιαρίμϑ, Ὁ. 202. 2588. 

261..317..439- 
ϑίατψ. οέΐξι5, Ὁ. 136, 207. 

5οὅ. .334. 340. 367. 439. 

465. ὐκα 
1 γεοαάΐν. Νους ιπέδαμτιδ, ὧς 

11ς. 
᾿Ζεπιῖ], Ῥογέζδ, Ὁ. 16. τᾷ. 56, 

43. 71. 74. 81. 82. ὃς. 90, 

92. 1όο. 196. 267. 273: 

430. 469. 481. 

70. Ἐρ ϑξρμῖι Ρ. 312. 373: 

Η. 

γὰ, Ἰοίποδέδ. Ὁ, 47. τόξ 

 ς..2.43....39.5. 

- 

Ἵ. 1, Ἰποιοζίιδ., Ὁ... 524. 
1.. (κοί. μοι οίντδ, Ῥ. 179. 

180. 

““Ζ42ώὦν». οϊαπαῖμδ, Ὁ. 2490. 

Οὐση, ον ἠιδζιδ, Ρ. 27: 

78. 235- 
“αιμέας5 δυόγδ. Ὁ. 482. 

Α. Ζἐμϑεηέιδ. Ῥ. 8595. 

[απ {ιροΥδέϊιδ, Ὁ. 428, 

5. 

ΟΙαιεῖ, δ'αἰηναδίιδ, Ὁ. 12. 130. 
136, 237. 245. 251. 277: 

298, 300. 512. 313. 317: 

320. 322. 414. 447.’ 
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“ωδ, (αεδαν δοαζάοον, Ὁ. 3τά. 
705. δοαΐίσογ, Ὁ. ς. 46. χος. 

207. 295. 380ι1. 
710. ϑολοζίογιεδ. Ὁ. 568, 
ἔγαβην. ϑοληιίαζωδ, Ῥ. 

180. 

«Ἷπαν. δ'οΠοίειεδ. Ὁ. τ64. 320. 
324. 573" 417. 

ἴο. δ οἰώθηεδ, Ρ. 480. 
Ζν, δ τιδογιδ, Ὁ. 440. 
Γῆ. ϑ'πυξέλτεδ, Ὁ. χψόο. 
“Φποολ, ϑραπλεηπιώδ, Ὁ. 7.136. 
242. 245. 246. 275. 321. 

329. 357. 
ας. δ'ροτιδ, Ῥ. τ66. 
ΤΆ. διεαγιοέιδ, Ὁ. 121. 

280. 

Ἡ πη». ϑεορλαμπδ, Ὁ. 1ο. 11. 
16. 34. 48. 6:1. 09. 

138. 158. 170. 173: 

229...232.. Δϑο, 272: 
Φϑό. 293. 207, 508: 

315. 327. 348. 350. 
431. 447. 453. 

70. Βαρέ, διιαγδεέις. Ρ. 

ἴο. Οα8ρ. ϑ'ωξοογιδ. Ῥ. 

-. 374: 417. 
Ζνία, δϑγιδωγρίμδι Ὁ, 89. 
812..387: 

176. 

182. 

Ἣν 

7α, 7 αγζογ. Ὁ. 456. 
7.7 οὔδειδι, Ὁ, Χ83. 
«1ὐγ, Τογγθηῖμδ, Ῥ, 13. 

Υ. 

ΟΠ μα, Οα8ρ. 7 α]οξοπαον, Ῥ. 

588. ' 
Ἤδη», Κζαϊεδέμδ. Ὁ. 31. 35. 

48. ὅο, 152. τόό. 240, 244. 

2584..333. 473. 
Ζξγαπο. Ζζανα5507. Ῥ. 257. 
Ο. Δ ἤοδοίιδ. Ῥ. 439. 
βαασς. Ζοδδίιμδ, Ὁ. 116. 219, 

3505. 432. 452- 

νν. 

Ολγίφέορλ. 7 ἀρίμδ. Ῥ. 166. 
7105. 77, α556.. Ρ. 23.112. 126. 
Ῥρέν. 77, οβϑϑίληειδ, Ῥ. 54. 

554. 440. 464. 484- 
10. 27 οἰσρογέμδ, Ῥ. 398. 

Χ, 

Ουΐ, Χγ]ωαηαίεν, Ὁ. 387: 



δ. 
' ̓ἅϑη εἰ ἄϑος, νεῖ] ἄϑϑη, ἀϑ- 
ϑος, 46 νοΐουϊθιιβ γραῦς. 

Ῥ᾿ 477- 
ἑΑντζες. Ῥ. 8τ. ,ὅς, οομῇ, 
Ῥ. 5446. 
"πόϑερμα. Ῥ. 422. 
᾿πολογαριάζω. (0. ἀτ1. 

θκλα. Ρ' 5147. 
Ὅπαγος ῬΥῸ ἅρπαξ. Ῥ Ῥ. 27ο. 
'φανίζεσϑαι, ἐπ Ἡ κυΣ γοῦῃ 
αὐΐγθ. Ῥι 1οὅ. 421. 

Β. 

ἔκλον. Ρ. 154. 
ἀσαμέλαεον. Ῥ, 316. 
λσαμον. Ῥ. 5554. 
"οῦλα. Ὁ. 221. 
ἡ ὑλον. Ρ. 445. 

589 

᾿ 
νΟΟΛΑΛΑΒΟΌΙΑ 

ἸἘΒΡΟΒΝΤΊΙΟΗΙ5 
ΜΑΧΙΜΑΜ ΡΑΕΤΕΜ ΗΑῦΒΤΑ 

5ΟΗΟΙΙΠ5. ΟΟΘΙΟΙΒ 

σΟΒΑΒΟΙΑΕΙ, 

ΠΟΒΥΠΜΓΙΑΝΙ, 

ὥπῖθιι5 δέ}! ]1α ρτδοβοιίασ, δὰ πο τ ΡΟ Υ πΠΠ 1 τι ΟΕ, 

Ὧν Ολκοῖι ΟἸοββασῖο Μ. εἴ 1, Οταθοι αι 8. 
Ι 

Γ. 

,᾿ ἈΖρυτάρης. Ῥ- 17. οἷτι5 ἕον- 
τπᾶθ ΡΙαγα ποΐϑητν ἴῃ Αἀᾷ, 

Ῥ. 482. 
Τύρος, απτιμέϊια. 

ἔμωο, Ρ. 392. 

Ἑ: 

"Ἔγγισις 46 οοἶξιι. Ὁ. ΧΙ, 
κ᾿ γχρώμάτος. Ῥ. 155. 
᾿Ξξοδιάξζειν. Ῥ.ΊΙΟ. 11. 

᾿Επεύχιον. Ὁ. 529. 

Ζ. 

Ζημοῦν. Ρ. 5οδ. 
Ζητεῖν, ῥεέεγε, Ὁ. 344. 361. 

Θ. 
Θεάω Ῥῖο ϑεάομαι. Ὁ. 56Ά. 

Κ. 

Δαλάμεον. Ῥ. 546. 
Καλίγεα. Ὁ. 290. 

Ῥ. 376. 
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Καπήλισσα. Ὁ. 8.20. 

Καρτερεῖν, ἐπρθοίωγε, Ῥ.416. 

Ἀαρτέρουλα. Ῥ. 251. 521. 
Καρύδια. Ῥ: 390. 
Ἅαττα. Ῥ. 30. 
χα Αλανειν Ῥτο πέρδεσϑαι. Ῥ. 54. 

᾿άἄλαπαν: ἢ. 81. 504; . .ὕ᾽ 
᾿Κλειμία. Ῥ-. 129. 
Αλωεμάτιον νοοθπ Ἡ11111. οἱ 

οοΥ ρα 6 Χ κλωσμάτιον 

σ. θὲ... Οαπρίι5 ἴῃ ΟἹοδϑα- 

τῖσαι τοία] 1, Ὁ. 190. 

Ανίπιον ῬΘΥν ΥΒ6. δουϊρίπιπ) ἃ 
Οαν. θκ Οαμρίο. Ῥ. 191. 

Κοσκινύγυρον. Ῥ. 376. οοηΐ, 

Ῥ- 56ο. δ 
Κουρελός. Ῥ. 276. 547: 

Κουρκχούτη. Ῥ- 225. 

Γὥλος. Ῥ. 47: ; 

ἊΣ 

“1αλάγγιον, λαλάγκέον. Ῥ. 44. 

420. 491. 539. 

“Ἱηβάνη, λιβάνη, τὸ λίβανον. 

Ρ-. 235. 420. 
“ογαριάζειν. Ῥ. 1ΕεΙ- 

χα Τούβεις, λούβει, ρτὸ ἕξεις, 

ἕξ. Ῥ,.156. 

«Δουρίκη. Ῥ. 522. 

Μ. 

7αγαρικὰ εἴ μεγαρικά, Ῥ. 274. 

ΤΠ ἤαγκανα γτὸ μαάγγανα. Ῥ- 96’ 

αἰ λαλάγκιον εἱ φϑέγλεσϑαι, 

᾿βθορῖι5. ἴῃ. 15 80}01115 (, 

Ὁ. γγὸ φϑέγγεσϑαι- 

Ταντίλιον. Ῥ. 249. 

Μίτη. Ῥ. 598.. 
Τολόχη. Ῥ-. τόὅο. 
α Μόνζυγα. Ῥ. 281- 

ηονϑηλευτή. Ὀ]οΒδαγο. Ροτ- 

Ῥϑγαμι 1πδουπι] ἃ Ο, δὰ 

Οπδπρίο, Ῥ. 396. 

ΝΟΟΕΒ ὦ ΒΑΚΟΙΔΕ 

Ἀῤσχατος. Ῥ. 547: 
“Μουστόπεττα. Ρ- 422. 
“ΜΗπαρμπερεῖον. Ῥ. 510. 

) Ο. 

᾿Ογκίνοι. Ὁ. 124: 
ἘΟλόβολος. Ῥ. 563. 
Ὅλος γτο πᾶς. Ῥ. 454: 
᾿Ομματόφυλλον. Ῥ. 543. 
ΧαὍπλον, Ἰογίοα. Ῥ. 127: 
ἤθψεε, οογώπι, Ῥ. 63. 

Π. 

1]άλος. Ὁ. 93: 
ἹΠαντέχκτης. Ῥ. 237. 
χα ἸΠαταλίδας. Ρ. 562. 
α ἸΙατεῖν, ἰγο: ἀντιπατεῖν, ἄν-- 

τιβαίνειν. Ῥ. 350. 
ἃ Πεντέχρονον, δραέδιισι τεῦ1:-- 

7116 ὠπηογ ιν, Ὁ. 178. 

Πεύκιον εἰ πεύχεον γῖο ἐπέύ-: 
χιον. Ῥ. 159. 529. 530. 

]Πηγαδί, Ῥ. 255. 
11ηγάδιον. Ρ. 276. 
Πίνα. Ρ. 460. ' 

" Πηολυλογέζειν. Ὁ. 5539 ἡ" 

ΤΙρασκαρφοῦν. Ῥ. 556. 

Ῥ, 

“Ῥοδόξαμα. Ὁ. 155. 529. 

“Ρώγιυν. Ὁ. 547: 

ν"- 

Σ Ἰεσι τον πὶ σσ. Ῥ- 520. 

“Σακχελίζειν, σακλίζεεν, σοκὲ- 

λιστήριον. Ῥ. 499- 5οῦ, ᾿ 

Σακούλιεον. Ῥ. 92: 506, 

Σενδούχης, σένδούκε. Ῥ. 2357: 

2,76. ᾿ 

“Σημάδιν. Ῥ. 127... 

ΣΣχόρδον γτο σκύροδον. Ῥ' 249. 
243. ᾿ 

Ι 
| 
: 

' 

Ϊ 

1 

: 

] 

' 



ΒΕΟΒΝΝΤΙΟΗΙ5. 

"χουτάριον. Ὁ. 127. 
ἰχουτέλεον, Ῥ. 276. 
ἰχύλα νοὶ] σκύλη, 5οἰζία. ν. 
241. ἽΝ 
Ἰχύλα, εαπές, Ῥ. 41. 
᾿κυλοχρόμμυον. Ρ-. 594- 

τιβιλίς. Ῥ. 429. 

᾿υγχαρίκια. Ῥ- 257. 

δ νεύῳ 1άοτῃ αποα πειρῶ. Ῥ. 
46. 9596. 

Συνουσιάξζω, αα δομοιιδἐξιιγω 
᾿ δοῤῥἑοίέο, Ῥ. 396. 
Ἰυντέκνεσσα. Ρ. 520. 
,Σωματῷος. Ὁ. ΧΧΧΗ. 

τ : 
Ζαρχανά. Ῥ- 349. 350. 

Τουχάλιον, τζυκάλεον εἴο. Ῥ, 
226. “ἢ6. 473. 476. 

 υμβλώττειν. Ὁ. 533. 

Φ. 

ανάριον. Ῥ. 278, 

591 

(φασκία. Ὁ. 187. 
κι ϑαρεῖν, ἐφϑάρηκα. Ῥ. 46. 
Ἀ λατία γΕΙ φλουσία. Ῥ. 349. 
κι Φουρνεύτιον. Ὁ. 548. 
Φούσκα. Ρ. 157. 

Χ. 

ἡ Χαιρετᾷν. Ῥ. 509. 
“Χαιρεέτεῖν, βαἐμέαγε. Ὁ. χ8 4. 

509. ξ6ὅο. 

'Χάραγμα. Ὁ..294..332-. 
ἃ Χαρτῴος. Ρ. ΧΧΧΗ, 
χέρα) χεῖρα. Ῥὲ 280. 

«Χρεῖαι, χρειασίδια, τεἐογιδέία, 

Ὡς 8.587. 
Χρόνος, ἀππιι5. Ῥ. 407. 
5 Χχυματίξειν, Ῥ. 245. 

Ψ, 

ἐριάϑεον, Ὁ. 149. 

κ 



502 ΙΝΏΕΧ 

ἙΝ.) ἢ 
ΒΡΕΡΕΌΜ ΒΤ νΒΕΡΟΆΒΙΜ, 

ΟΥΤΥ ΑΝ ΙΝ 

ΑὨΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒῸΒ ἘΧΡΙΙΟΑΝΤΊΠΗ. 

(Σοε65, φιιίδιες αϑδέογέδοτι }᾽)αργαιι δεῖ, ὅπ 1,οπὲοὶς ὦ 

χυοῦν ἐδρερινέ17",}) 

Α. 

; Α εἴ αὖ οομἔμδα, ρᾶρ, 489. 

552... 
ΓΑ γυϊναϊναμιη τ δα θοῦ 15 

ΘΟΠΊΡΟΒ1115 586 06 ν 1 Ππαροῖ 
τοῦ κακοῦ. Ῥ. 338. 

᾿Ακριβολογεῖσϑαε. Ῥ. 434. 
ΔοΥΡμα5. οἱ Ουρια. βαβάθσγῃ 

Ὦ1Ρ065. Ὁ. τι. 
Αδρίμϊ ΠῚ Ῥαηρ Ύ 8. εἴ 

Τῦγπιᾶ8. Ῥ. Ε14- 
Ἀεβουϊαρῖβ οογοπαίαβ. Ῥ- 

227. Ἐϊτι5 ἸΧΟΥ6Β8 οἱ Πρ οτί. 

Ῥ- 233. οἱ 5661. 
᾿4γαϑός. 1Ὁ)6 εἰγιμοϊορὶα ἢ, 

ἘΠ 00.40.3: 
“γειν Ῥγανβ βογίρίπμι. ῬΓῸ 

ἄδειν. Ῥ. 15. 
χ᾽ Αγριοχρόμυον, ἀγριοκρύμ- 

μῦυον. Ῥ. 501. 
καἰ γρεόχοιρος. Ῥ- 596. [Πεπ-- 

ϑἰευ μπ51 815, 4πα6 1116 οἱ-- 

ἰανὶ, α44. 4τ46 ϑομαν]61-- 

. 50 18 εἰ ΥΥ ἐββε πη δῖ ἢϊο- 

χϊεννον μά Ὀιοδο  ἡοΝ ἢ 
ῬΥδρτηοηία Γ᾿, Π|. Ρ, 645, 44. 
δε λα} 

ΑΘΥΥΓΙΙ ἸἸΟΠΊΘῚ ΒΔ 606. ΟΟΥΡῸ- 
Ῥίτμμ, ᾿. “54. 

᾿ειδεεν. ἡ. 496. ς14. 
Τϑεοπικὴ ἐλαία 5. ]νο δ 15, 

Ῥ. 181. ' 
«4ἴρειεν οἵ αἱρεῖν σοηξαδο- Ῥε 

494- 
᾿Αϊἵσσεεν Ῥ]ΌΥΡῈ5 ]οο15 τοϑεϊ-- 

ταΐαι. Ῥ. 250. 

ΑἸδχαυ νι εβ μἰϑίοτίοβ εἴ 
Απεχαμάγ468. σομιϊοιβ 1Π- 
ἴον 86 ἀἰβ πη σαδηα!. Ρ. 323. 

“λὲς οὐτὰ ποιηϊπαῖϊνο ἴπη-τὸ 
οἴππι. Ῥ. 560. Ἂ 

"“λλὰ α Ἰιθταυὶθ οταϊβϑασα, Ρ. 
577: 

ΑἸΠ πηι βοοιρίοβ πσαῖ, Ρ..241. 
Τοηΐπαι εἰ ΟὙρυΐαῃ, Ρ. 242: | 

“ἄλλως γτο μάτην. Ρ. 269. 
᾿ΔἍλογία εἰ ἄλογον, αποᾶ ἴεπι- 

Ῥοτιῖπι ΤαΪ]0}}1 ποτὶ Θϑὲ 601- 

οι ϑ δ Ό ΤΩ. Ὁ. 44:1- 



ἈΒΆΌΠΜ ΕΤ 

᾿μβλαδα ῬιοϊάϊαοτνΒ5. Ρ. 3 44. 
ΑἸρταοὶα, Απμιρχαοϊοΐδα. 

5343. 4534. 
"᾿Αμπελος Ογτοπιδῖοαθ ῬΧοιπτι-- 
ἰουα οἱ πΚρ08: ἱποοΐδθ. 
᾿ΑἈμπελίταει εἰ ᾿Αμπελεώται. 

ΒΒ... 925. ' 
Αὐρ ΐανϑι8 ΑΥΊ ΒΘ ΟΡ ΗΔ Η18 [4-- 

ῬΏ]α. Ῥ. 2.32. 
᾿“μφιβαάλλεσϑαι" τδὺ5 Μύῖπ8 

ΨΟΡΌΙ ἀρὰ Οτγδιμμιαίϊοο8. 

Ῥι.377 
δ ν οἴχμ ἔπέστο ἱπάϊοαΐν]. Ῥ. 

572. οἴη ργϑθβομπίὶ 1πηἀϊ1ο08- 
Ὧν]. ῬΌΚΧΤ,, 

᾿“νοβαάδην. Ῥ. 413. 
ΑΠδΟσΘο απᾶ 60 

Ῥ. 347. 
᾿“ναδέσμη εἰ ἀνάδεσμός. Ῥ. 

ι80υ. 

᾿Αναρχία Αἰμπευῖβ. ἅππο 1. ΟἹ. 
ΧΟΑΙ͂Υ, ν. 44ο. 

᾿“ναστήσασϑαι τρόπαιον Ῥτὸ 
στήσασϑαι ταντυ5. ἀαίάδμι, 
αἴίατθηι ΡΥΟΡτ. ἢ. 129. 

᾿“ναφέρεεν εἰς τὴν ἀκρόπολεν. 
Ῥ:. 475. 

᾿Ανδραποδισταὶ ὙὮΕ688811, τ, 
τς 1 Ρ ΟΣ 

᾿Ανὴρ,, Ἰυπιοϊαχῃ Α11Σ βα βἐδη-- 
ἔϊνο, ἁὐ]οαϊτη ΠΟΘ α50]- 
ἜΠΗ. “ΠΡ. 5.76: 

᾿Ανϑεῖν ο. ἀοοιιϑαῖ, Ῥ. 530. 
᾿Ανϑεῖν εἰ ἄνθος, νἱπὶ 3ρ0- 

ταδη 15 105, Ὁ. 477. 
᾿Ανϑοσμίας. Ῥ. 275. 
᾿νϑρωπος. Οοτιρεμπάϊμηπι ἢ, 

ν. Ρ. 487. 514. 516. 519. 

, 5325. 541:, 564. 
“ἀνϑυπηῤετεῖν. Ῥ. 343. 

᾿Απέξϊρμαηΐο «ὐλητὴς οοπιορ- 
ἀ1α. Ῥ, 3ὅς. 

᾿Ανύτεῖν Ατιϊοιαα ῥσὸ ἀνύειν, 

Ρ. 

Πουπου τί. 

ΕΒΒΟΕῦΜ. 93 

τὶ ἀρύτειν ῥγο ἀρύειν. Ῥ, 
20ο. 

"ἄνω καὶ κάτω διαλέγεσθαι, 
Ῥ-. 199. 

᾿“παίδευτοι εἰ ὧμ αϑεῖς. Ῥ..ς4 85. 
᾿ΑἽπαντᾷν πρὸς τὴν δίκην γιι].. 
δ ραίϊτι5. ΘΕ δ. ὑπαντῷν. Ρ. 

Σ 7: 
"Ζπαρτε. Ῥ. ττδ. 
᾿Απέλϑω. Ῥ. 517. 

᾿Απερίστατος. Ῥ. 333. 
᾿Απὸ κελεύματος, ἀφ᾽ ἑνὸς κε- 

λεύματος. Ρ. 430. 

᾿“πύκειται. Ῥ. 532. 
᾿Αποχτινύναι. ἡ. ΧΧΙΧ, 
᾿πολαμβάνεσϑαι, περιλαμ-- 

βάνεσϑαι. Ρ. 326. 
᾿Απολλώνεος αὐτὰ ποῖα ἐδοῖμγ-- 

δταρῖοα βουιραΐατ, Ρ. Χ1,, 
864. 

᾿Ζπόπατος. Ῥ. 463. 
᾿“ποπέμπεεν ὀσμήν. Ῥ. 5ος, 
᾿ΑἸἰποσπογγίξζεσϑαε. Ῥ. 4548. 
᾿Αποτίϑεσθϑαι, βεροπεγε μ4- 

Οτργυ 71. Ρ. 424. 

᾿αΑποφατικὸν εἰ ἀποφαντικὸν 
υοιποάο αἰβετγαπέ, Ὁ. 147. 

᾿“ποψήσασϑαι νε] ἐπεψήσα- 
τρ, » αδείεγρεγε ϑδοχγάϑεδ, 
Ῥ. 5388. 

τ"Αρβέλος, ἀρβύλη. Ῥ. 6. 
"ἄργυρος, ἀργύριον. Ῥ. 491. 84. 

1)6 οοηΐιϑίομθ μασππι γο- 
στη Ῥ. 492. 

ΑχΟΒΙ]ΠΟΟΙ Ἰαχήβοττιπὶ ΔοετὈ - 
[45 οἱ ολή, Ῥ 297 

“2ρη εἰ ᾿ἄρην Ρ]ῈΧ δοοιιϑα- 
ἐἶνι8 40 “ὥρης. Ῥ. 103. 

᾿ἡριδήλως. ΗΝ 56. 
᾿“ριϑμός. εἰς ἀρεϑμόν.. ῬΌ.: 

ΟΧΧΧΥ, 
ΑὙἸΒίοΡατιο5 βεηΐθη Ὑτιπὰ 

Ῥαχίρδ ΔἸϊεσαῖὰ αἰΐονὶ δοου-- 

Ῥρ 
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ταὶβ Τεϑροπάοσα ἴδοις, Ρ. 

575- 
Αὐἱβίοχεημς δε} πηϊίπι5, Ῥ. 

Τῆι 
᾿Αρκτέον. Ρ. 425. 
᾿ ᾿Αρματῷος. ν. ΧΧΧΗ͂. 
“Ἀρπάζειν, γαρε» ρείαπι: ἀρ-- 

- παστὸς, ρέϊαε ζιώδιιδ. Ῥ. 281. 
282. 

"Ἄρτια καὶ περιττά" ἀρτιά- 
ἕξειν, ραν ἕπραγ ἰμάεγθ. Ῥ. 
2ϑὃι. 

᾿Φρχαῖος εἴ παλαιὸς ταποία. 
Ῥ. 5ὅο. 

““στεῖος, τγδαγυῖώδ, 

δώ. υορεΐξ. Ῥ. 231. 

"σωτεία, ἀσωτία. Ῥ. 5οο. 
᾿Αϑόρα, ἀϑάρας" Λιᾶοε ἀϑά- 
 ρηρ. Ῥ. 223- 
υ εἰ α οοπἴιβα. Ῥ. 489. “22. 
Αὐρηπθηίὶ ᾿πβο]θηΐῖα ἴῃ ΨΕΥΡῚ5 

φιεῖ γ1-- 

αρ 9 ἱποϊριθπεῖριιϑ. Ῥ. 593. 
᾿'Αὐτοὶ εἰ .Αττικοὲ ρεχπναίαΐα. 

Ῥ. 256. 
᾿Αὐτὸς, λογιδ. Ῥ. 535. 
«“ὐτοψί. Ρ. 46ό:. 
“«“ὐχμὸς τῶν σκευαρίων. Ῥ. 287. 
᾿Ἰφανίξειν. Ρ. 492. 

᾿Αφόδημα, Ῥ. 564. 
- ᾿᾿χϑήμων. Ῥ- 532. 
᾿χϑηρὴς. ἀχϑηρὺς εἰ ἄχϑη- 

θῶς νοςε5 ἀμρῖας Πάεϊ. Ρ. 
:. 5332. 

Β. 
2 εἰὖν εοπΐαβα. Ρ. 80ο.. 
βαδίζειν. Ὧς ζαΐαχο ἢ. ν. Ῥ. 

427. 
Βάραϑρον. Ρ- 417. 
Βάταλος, βατάλιον. Ῥ. 364. 

Βάτος, εἰ βατὶς ἀϊνεγδιπι Ρ1-- 
βοϊοπϊοχιῃ σοης ἃ Οχάπι- 

ΣΝΏΕΧ. 

᾿ " Κακοβουλοσύνη. Ῥ. 512. 

χηϑῖϊοῖδ ΡΥῸ εοάθῃ μα ροίυχο. 
μὰ 365. 

Βάττου σίλφιον ῬΓΟν θυ ῖο οο- 
Ἰοθτγαΐμπηλ. Ῥ. 320. 

Βαῖϊτι8 Οὐγθηδγ ΘΟ ΔΙΟΤ' 
Ῥυὶυβ αἀϊοΐα5 Ατιβίοίθ!θβ Ῥ.᾿ 

τὸ. 
αεύλη δὲ Βατάλη ὀοοτηοεάϊα 

ὙΓΠΘΟΡΟΙΏΡΙ. Ῥ. 363. 
Βούλεσϑαι. εἰ δὲ βούλεται 

εἴς, Ρ. ΧΙΨΤΙ. βούλεσϑαι εἴ 
βουλεύεσϑαι σοὨπ88, ᾿. ὰ 8. 

Βούλευμα εἱ βούλημα. Ῥ. τ41- 
Ὧ6 οοηἤηβίομθ Βα γ πη τνο- 
απ Ὁ. 526. ἀν 

Βουπλὴξ, βούπληξ. Ῥ. ΚΧΧΙ. 
56. 

Βοῦς Αύπριος Ῥτονευθίαμ. Ὁ. 
286. 

Ι 

ς 

Καϑαπὲρεί. Ὁ. ΚΧΥΊΤΠ. 
«Καὶ φαοιιοῦο Ἔχοίάογε ροΐμο- 

τιῖ. Ῥ. 491. 
" Χακαγγελεῖν, Ῥ. 511. 56- 
χα Κακηπελία. Ῥ. 512- 
κΑ «κοβίωτος. Ῥ. 512. 

4 

Κακογνώμων. Ῥ. 511. 
κ Χακοδαιμόνωξζ. Ῥ. 512. 

κακόδερμος. Ῥ. 512. 
α Αακοδοομία. Ῥ. 512- 
α Καχοεργῆς. Ῥ. 512- 
" Χακομανεῖν. Ῥ. 512- 
Κακομηχανᾶσϑαι. Ῥ. 512. 
π Δ ακόπλους. Ὁ. 513. 
" Δακόσημ μος. Ῥ. 513. 
Αακπύτροπος. ὌΦΕΙΣ. 5.27. δα, ι 
Κακοφήμως. Ἥ. 513. 
" Χακοφραδμοσύνη. Ῥ. 4513. Ὰ 
Κακοφράδμων. Ῥ. 513. 
κ  ᾳκόχρηστος. Ὁ. 513- 



᾿ς ἈΑ᾽ αταλείπειν 

ΒΕΒΌΜ ΕΤ ΥΕΒΒΟΆΌΟΜ. 

Ααλιὸς «ἷ «αἸϊουιιαι θπιθμᾶα-- 

Ποπο ψἱπαάϊοδίιν, Ρ. 184. 

ΧΚαλλιερεῖσϑαει, Ῥ. 460. 4638. 
(Δ}}15γαΐι5 Οταπημιαίϊοι8. Ρ. 

243. 
Ααμάραι, φοαρδᾷ οἵ» 6,770 

βἶνο, ἑεοέα αγομαέα, Ὁ. 369. 

Αἀν͵, οἰδὲ, οἰϊαπιδὲ, σατα ἴιι-- 
: ἀἰϊοαῖϊνο. Ρ. ΧΧΧΥΗΙ. 54. 

Καάπηλις εἰ καπηλίς, Ῥ. 422. 
ἈΑάπτειν τοαάἀϊίιιη Αὐ βίοις. 

Ὧ: 514: 
(ὐαγο5 οὐπὶ ΤΟ ΠΊΡτι5 οἱ Μ|Π1165118 

ἁάνουβθαβ Ρευβα5 ὈΟ]] τη σθ-- 
τυσπί. Ρ. 355. 

ἐν Καρὸς αἴση Ῥτονεγθίαπι. 
Ρ. ὅ. 

ἈΑαρύων βόλος νεῖ βολὴ ἴῃ 
“Π 806η8. ἢ. 268. 

ἈΑάτὰ οοπιραγαηαϊ 
Ῥγδδαϊίιμ). Ῥ. 331- 

1)6 δου. 1, Βπ- 
᾿Ἰ 1 5, ΨΕΥΡῚ Ρ. 510. 554. 

Καταλύειν. Ῥ. 492. 
Καταῤῥητορεύειν. Ρ. Σβό. 
“Κατάρχεσϑαι ἱ ἱερείου. Ῥ. 418. 

Κάνηξ, καυης, κὴξ, βαρέα. 
ΤΉ... 5Ἐ2. 51: 

Οδογορβ5 Οδογχορίαμῃ οοηάίαϊέ, 
οἵ Ἰοριίδθ ππρίϊα8 1811- 
ταςς τ᾽ χδὅ2.. ,ὅ53. 

Κέμφος εἰ κέμπφος βογϊδιιητον 
ῬΙῸ χκέπφος. Ῥ. 31:- 

" Αηλητής. Ῥ. 4503. 
ἈΑιεμβείᾳ οἱ κίμβεξ. Ῥ. τοι. 
Αινεῖν Ἰάοτη αἰϊᾳπδηᾶο. αποά 

βινεῖν. Ῥ. 4τι. 
ἈΛίτρινος. Ῥ. 519. 
Χ Αἰτρον. Ῥ. 519. 
Αλῴεεν Αἰἰϊοουιπὶ εβϑὲ ῬΌΤῸ 

κλαίειν, κᾷειν Ῥγο καίξεν, 
κι ..29. 201. 

νισξαΐο 

599 

Αλαυσιᾷν ἀϊοϊξαν ἰάππα 8111-: 
ἄθη8. ἢ. 415: 

ἈΠΤῸΝΣ εἱ κλήτορες. Ρ. 307. 
Αολάξειν, Π)6 Ταΐαχο ἢ, ν. ρ. 

575- 
Αόλαξ Μομδηαχὶ ἀπ ῬΠ]]οπιο-- 

ηἷ5 ἔα θα]. γ». 327. 
Αὐλυραε, κόλλυραε, κολλύρια: 

Ῥ. 386. 

ΚΧομμοῦν, κόμμωμα, κομμῶὺ- 
τῆς " κομμωτικός, αὐδοϊέϊ.- 

ἐξ ΟΥ̓Τιαηυοθηξα ΟΟγυέιώ5. Ῥ. 

398. 
Αονία. Ὧδς ᾳιυδηίαίς ἢ. νυ. 

Ρ. 575" 

Αὐόπτειν εἰ ψοφεῖν τὴν ϑύραν. 
Ρ. 414. 

Κορδακίζεεν. Ῥ. 496. 
Κορυφαῖος, ολον»ὲἑ πιοαογαξον, 

ΒΡΒ2Ὶ. 
Αότιενος εἰ ἐλαία καλλιστέφα-- 

νὸς Ῥυαθῃλῖπη) ΟἸ προ π1- 
ΘΟ τι. Ῥ, 170. 

Αὐότινος στέφανος ΥοοοπΠΈϊοΥ ἢ} 
ΤΟΥ͂Θ ὈΓῸ κοτένου. Ρ. 192» 

Κοτύλη. 0. 521. 
ἈΑὐοτυλίζξειν. Ῥ. 449. 
Κουρεῖα εἰ ἑἐατρεῖα, ἐοπιδογίωτπ, 

γεθοΐϊο ΟγΙδγειεο ἐα ζογηεαο, ἴχν 
ατι88 ΘΆΤΥΠΪ 58 σου δηΐ 
ΤΕΤΠΟΊΒιιδ οἀρίανιαϊ, ὡῬ. τοὅ- 

Κρατος. ἀπὸ κράτους » κατὰ 
πρατος. Ρ. 52. 

ΑΚρεάδιον εἴ κρεῖον, ζ)'τεδέιετε 
Θαγ7ιῖ5 εἰ ἐεῶδδ. Ῥ, 71. 499. 

Αρεμάϑρα, κρεμάστρα. Ὁ. 571. 
ἈΑρύσσοε, Μηιώγιαε: δίκροσσος. 

Ῥ'. 248. 251, 

Ἀροτεῖν πόλεμον, συμπόσια 
ΡΙῸ συγχροτεῖν. ῬΡ. 53. 

Κρύφιεμος. Ῥ. ςοβ. 
Αρυφίως οὔτα σοτυϊῖῖνο, Ρ. ΚΟ. 
"Αρυψίβουλος, Ῥ. 508. 

ῬΡ8 
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᾿Αρυψίφρων. Ῥ- 508. 

“Κυμιενοπρίστης. Ῥ. 193. 

“Χυνάγχη. ΠΝ, ἔτ 

Αύφων. Ρ. 134. 
Κωλέα,, κωλῆ. Ῥ. 426. 427. 

κώληξ εἰ κώληψ, κωλήπεον.. 
Ρ. 428. 

τ ὡμοπληξ. ». ΧΧ ΧΗ, 
Αώμος. Ῥ. 8380. 
ζωμῳδιδάσκαλος Ῥγο πωμῳ- 

δοδιδασκαλος. Ὁ. 89. 

Ὦ. 

Ἰθδιομ νῈ] Πόμῖο : βουϊρῖο-- 
ΧῈ8 ΔηΪ 11 δὼ ποιηῖπο α1- 
ΨΟΙΒΙ. Ρ. 3542. 

““άπις εἰ τάπης. Ῥ. 154. 155. 
ὭΔΕΙ 14115 8118, “πὶ ρθη - 
νη ταϊοχαΐϊ, Ρ. 2. [Τουῦ- 
Ῥιὰ8 δὲ Τιοηρῖη. Ῥ. 394- 
Οχοη.: » ὉΙΟΙΓαΥ δ ΓΘ ὃ 
» τούτου γνώρεμος εἰ ὃ τού-- 

ον τῷ γνώριμος. ὨϊοΠΥ5. 
ὙΠ ΤῊΣ ας ϑδίσιοι. Οτγαΐ, 
ΣῊ; ἦγε ᾿Ισοκράτους 
.» Ἀαιὲ ἽΆ ἐκείνῳ γνωρίμων 
»καΐἵρεσες. Πδοογαξία αέ- 
ωμ6. οὗμ5 αἰἐδοςριοέογέηι. “ἢ 
ϑολαςῖ] 

4. Ῥατίϊουι]α μαθο ρ]εομα- 
βἴϊοα. Ἰηβεσία απΐθ ὧν. Ρ. 
ΧΆΧΧΙΗΙ. 

4: αὐτὶ σοηϊἑνο. Ῥ. 5758: 
4ειλάκρα. Ῥ. 340. 
5 Ζερματίς. Ῥ. 494. 
“Ζευχαλίδης εἰ Δευκαλιωνέδης" 

᾿7απετίδης οἱ ᾿Μωτετεονίϑης, 
οἰπιβατιθ ογιπδθ οῖΌτα. Ρ. 
2ΟΥ. 

4ηλησις, δηλητήρεος. Ῥ. 301. 
202. 303- 

“4ηλονύτε 4τιὸ σοιηρο πο 5ουὶ- 

ΪΝΡΕΧ 

Ῥαΐαγ. Ὁ. 498. 495. 496. εἰ 
4ΠΡῚ 1 5666. 

ΖΔημοποίητος. Ρ. 568. 
Διαβιβάξειν ἀδ. ἰδμηρογθ. Ὁ. 

528. 540. 56. ων 
Διάκονος εἱ διοκονικός. Ὁ. 457. 
Ζιυκόπτεειν νόμεσμα ἀδόκιμον. 

Ρ- 337. 
ἘὈϊδηδθ εἰ ϑοογαῖ8. 4165 Ἰάρης 

τιδῖα] 15. Ρ. 425. 

Διανομή. Ῥ' 318: 
Διάπυρος ἐδεῖν. Ρ' 520. 
4εδαξαι, γε] διδαξασϑαι ποιη- 

τὴν; ἱππέα εἷος, διδαχϑῆναι 
κυνηγόν, Ρ. 4. 5. λ 

Ὠϊάγπιβ Ἡγρουάθη ᾿πϊαχῖα 
ΤΟΡΥ ΠοπαΠ. Ρ. 46ο. ᾿ 

Δικάξειν Ῥῖο χαταδικάξειν. Ῥ- 

524. 
Διοικητὴς εἴ ἐπιμελητής. Ὁ. 30ξ- 
Διστακτικός. Ρ- 465. 

4Δολοῦν οἶνον, ἔρεα εἴο. Ρ. 15. 
ΤΟΊ 5111} Τη]σγα] 0168, Ῥ.: 

τό. 
Ὥοτιβ Ης]]Θη15 ἢ]1π5: ὉἸῈῈ 

Νερίαμϊ: πΏ]1π|8. ΑΘ ΡΊμ11, 
Ῥ' 114. 

Δότω τις, ἐκδότω τες" Ζουγαιι- 
1ᾳ 5016 π1η18, 4118 1 ΒΟ ηἅχῃ. 
ΔΙΌ ἸΏΓΟΥΤῚ Ῥοβιμραμΐ, 

Ῥ' 469. 577: 
Τα }185. οἵ Ρ] 7 Ά118. γε ΡΟ τα 

ἴῃ βουρί15 Οοα (4. 5608 Ῥ6Σ-" 
χητ αι. Ἢ; 32: ΕΖ: Ὑ27. 
130. 177. 203. Π.4115 6Χ- 
ῬΠΠοαΐμ5. ΡῈ Ρ]ΌΡ]6π. Ρ. 
552. ι 

Τ᾿ 

᾿ἔγκαθορ , φογοϑ τι, Ρ. 8. 

᾿Ἔγω. τὸν ἐμέ. ν»- ΧΧΧΙΝ. 
δέ ΡΥῸ ἢ βθοιη δ 1 ροσβοϑὲς 
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ἘΠ ΌΤΠΟΥῚ δ η σι] αν 5 ῬΥΆΘ6561-- 
Ἐϊ5 ἀπί΄ Εαΐασὶ Ῥαβδῖνὶ νοὶ 
Μοαΐ ρόμέσγο βοϊεης ΑἸΙΟΣ, 
Ῥ- 29. 285. 434. 

δος, δρθοῖος οὐοναία. Ῥ. 
320. 

Ζίλημαι εἰ εἴλημμαι Βᾶ6ρ6 1η-- 
ἴον βα οομηχηϊΐαΐα, Ρ. 385. 

ἶναι. ἔστε εἴ ἔτε οοπῖμπ8α. Ὁ. 
ΧΙ. 

Νὶς" ϑύειν εἰς τὰ ἱερὰ, ἔπ 
ἐοπιρία βδαογιγοαξεην ἔγ8: 
λοῦσϑαι εἰς λουτρῶνας. εἴο. 

Ρ. 436. 
Εἰς κρέα, εἰς χλαῖναν" πὶ Τι- 

τι18. ραγαᾶγο ἑαγμάμι ἔγν “6-- 
δέοπι, ρμεοιέγέαηι ἔπ, δέαἑμμας 

οοΉ εν} οἴο. Ρ. 36όϊ:. 

Ἑΐς. Ῥ. 575: 
Εἰσοδιάξειν, εἰσόδιον οἱ εἴσο-- 

δὸρ. Ῥ. 111: 

Εἰσπαίειν, ἐπεισπαίειν. Ὁ. 271. 

Μέσφέρειν Ῥτο εἰσάγειν, ἔπ. 
ϑοεηαη ἐπυζμοογθ. Ὁ. 122. 

“ἘΕκδηλος. Ῥ. 488. 
᾿βκεῖσε Ῥγοὸ ἔχεῖ. Ῥ. 507. 
᾿Εκπληκτικός. Ῥ. 511, 
᾿δ,κειμᾷν. Ῥ. 321. 
᾿Εχφλαυρίξειν. Ῥ- 187. 405. 

ἔβχφορα εἴ. ἐκφορά ἀπ} 1|8-- 
τι, τπἰχτοὸ πιοᾶο Ἰοοὶ ἀ6}6-- 
τοῦ ΠΔ νουδὰ “Ανλοιορλασιο. 

Ῥὴ 435. 
᾿Εχφορά" μιεγὲδ. ἀξ ἐπὶ 

ἐχφορὰν βαδίζειν, ἐποημέαϑ 
᾽ ἦγ. ". 360. 

᾿Σχφορεῖν, ἄοπιο ἐἤεγγο. Ῥ. 
360. 

᾿Ελευϑέρεος Ζεὺς, ουϊαδ5 ἴοπι- 
Ρίππι Ῥ]αΐαοι8 Θγθοίαπα ; οἵ 
ΔἸ1ὰ5 δοάδθηιν ΘΟσΠΟΠΥΪΠῸ Ο0}-- 
[5 ΑΙΠΘμ15. Ὁ. 46ο. 
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᾿Ελεύϑερος εἰ ἐλευϑέρεος. γ᾽ 
190. 

ἽΣλη Ἀεσυρίϊ. Ῥ. 4ς. 46. 
ἘΠ155Ὲ ν8ὶ ἘΠΊ 5δοι ἤανῖτι5 ἘΠ1-- 

418. Ρ. 181. 
δμφυτὸον μῖσος, ουΐπ8. νος 

χπθπἄοβο Ἰοσίίασ ἐμφύλιον. 
Ρ- 112. 

Εν ἐσϑῆτε εἶναι, 

Ρ. 479.- 
᾿Εναντίος. μεταστῆσαε ἐπὶ τά-- 

ναντία. Ρ. ΧΧΙΧ. 
᾿δνδοιᾷν. ν. ΚΧΧΗ. 
᾿Ενευϑηνεῖσϑαι. Ρ. τ86. 
᾿Ενεχυριμαῖος. Ῥ. ΧΧΤΙΧ, 94. 
᾿Βνέχυρον ἀρυὰ Αἰίϊοο8. οὐδαμὰ 

510 ΡΌΪΑΤΙ ΠΌΠΙΘΤῸ ΠΟΉΠ,-- 
4τηπα ἀϑΌΧΡΑΓΌΣ. ῬΡ- 128. 

᾿δνταῦϑα ρΡχτὸ εἰς τοῦτο. Ῥ. 
ΧΊ,]. 

καϑήσθϑαι. 

᾿Σξαίρειν, πιαπιῶς αὐ ρέαιμδιπ, 
ἐοζέρνγε. Ῥ. 228. 

᾿Εξαΐσσειν, οπὐἰέέγο, Ῥ. 2.50, 
᾿Εξαυαίνεεν. Ῥ. 402. 
᾿Σξοδιάζειν εἰ ἔξοδοι, ὀτροῖ» 

δγ6, δχρόηδαθ. Ὁ. {ΤῪ. 
᾿Επάγεσϑαι, αὐἰέοονε. Ῥ. 5.8. 

᾿Ξπανιστάναι. Ρ- ΧΧΥ ΠῚ. 54. 
᾿Ἐπέχεινα. »- ΧΧΥΗ. 54. 
᾿δπέσϑειν εἰ ἐπεσϑέξεν. Ῥ. 359. 
᾿᾿πὶ ο. σου. Ὧ6. Ρ. ΚΧΤΣ, 
᾿Επὲὶ τάδε. ». ΚΧΥΊΤΙ. 84. 
᾿δπεδερματίς. Ῥ. 494: 
᾿Επιϑετικός. ν. ΧΧΧΗ͂. 
ΧΕ πικτείνειν. ». ΧΧΥΤΠΙ͂. 

[ἘΠ δοίο Βαβίϊωι ΟΟΥΤΟΧ 886 
οἱ Βοιο! αβίαπη ἩΟΙΠΕΥΤΟΙ ΤΩ 
εἴ ΤΑΡαπῖαμ 1π ἘΣ ρ15ῖ.. ΟΥἹ, 
1, ο. πόπῖο ἀπριοί, 89 ἃ ποῦ 
ἴάθο ὁοπιροδίζαπι ἐπικτεί-: 
νξιν (μ1416 οπιΐδϑυπι 8 μοχί-ὶ 
Οσταρἶ8.) ἰαπητιϑι ῬΑΥιι μι, 
ΟὙοσου τορι ταν} ΟΡΟΤΊΘΡ. 
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ϑόρβόοῖει Ἀπερ. ν. 1ο30. 
τίς ἀλκὴ τὸν θανόντ᾽ ἐπε .- 
κτανεῖν; ()π6π) Ἰοοιπι ( 8-- 
ΒΔΌΡΟΙΙ8 ΡῈ Π6᾽ σΟΙΠραγαν 
ΟΠ ΠοῸ ὨΙΟΡΘ}915 1δδγῖ. 
Π. 13 5: εχίυ. νεκροὺς αὖ--. 

τὸν ἐπεσφάττειν 
δολας}} 

"᾿Επιπολῆς οἱ ἐξεπιπολῆς. ῬΡ.478. 

“Μηπωιωματικὸν ἔλαιον, «ᾳποᾶ 
ἴθι θ8. ΘΟΤΡΟΤῚΒ Πιθδΐ8 00- 
οἰπααῖ. Ρ. 2ου. 

᾿Σπιστομίξειν τιβ᾿αϊ!πι9. ἀπα πῃ 
ἐπιστομεῖν. Ὁ. 193. 

᾿Επίταδε. ν». ΚΧΨΥΙΙ. 54. 
᾿Σρᾷν εἰ ποϑεῖν αἀἰεγαι. Ὁ. 
ὍΝ 

“δρᾷν, ἐξερᾷν, κατερᾷν. Ρ. 218. 
Ἀἰ᾿Ῥαστός. Ρ. 492. 
«ἔργον εἰ πράγματα ἀε τεῦοε- 

ΠΘΡΘἃ. Ῥ. 217. 

ἔλεγε. 

ἱδρκεῖος εἰ ἽΞρκιος Ζεὺς, 1-- 
»εξο» Ἡδφγοοϑ. Ρ- 478. 

ται, πολῖται, οἴρεδ. Ὁ. 407. 
ἼΣτε εἱ ἔστε οοπῆαβα. Ρ- ΧΤΜΙΙ. 
᾿Δτοιμοπειϑής. Ρ-. ΧΧΧΥ, 
“τὸς εἰ ἐτῶς. Ρ. 120." 
5 Εὐαγγελεῖν. Ρ. 512. 
Ἐπ. ἕάθο]α Ζ“αμαλία, Ῥτὸ 
4 ᾿πϑηοβα δουρία 414 
ΤΘΡΟΙΗΣ ἀεθεαΐ, ϑυὈ1σ ων. 
Ῥ. 43ο- 

Ἐϊαάδιηῖι8 ῬΒασηθοορο]α. Ὁ. 
300. 

Εὐϑὺ ὁῆμα. Ῥ. 407. εὐθυῤ- 
ῥήμων ᾽ εὐϑυρῤῥημοσύνη. Ρ. 

495. 
ἙΡΒουίοηΐβ ΨΕΣΒα8. Ῥ. 313. 

τ ὕφησες. Ῥ. 494. 
ὐχαριστήρια. Ῥ»- 475. 
Εὔχεεν, Ῥ. 549. 

ευω. Ψετθα ἴῃ ἐυὼ Ῥ. ΧΧΧ. 
Ἀ ᾿Εφεύρεμα, Ῥ- 494. 

ΙΝΏΕΧ 

ὴ ᾿Ἐφεύρεσις. Ῥ. 493. 
κ᾿ ̓Εφεύρησις, Ρ. 493: 56: 
Εφ᾽ ὧν γγο ἐπὶ τούτων, οἵ 

εἴος Ὁ. 4536... Ὁ. 

“Εχεσϑαι" ὅσα διδασκάλων εἴ. 
χέτο" μηδὲν ἐχόμενον Φι- 
λυλλίου. Ῥ. 472. 

Ι Ζ. 

Ζεέουσα τέφρα. Ῥ. 495- 

Η. 

Ἢ. τῇ ὑστεραίᾳ ἢ ἢ ἢ εἴς. Ἀν. 
ΧΧΧΥΙ. 

᾿Ηγεμονία τῆς “Ελλάδος, πάτα 
ΑἸΒ ΘΗ] η868 δα δοίαραμπί. ρΡ. 

450. 
“Μιδεεν Ῥτὸ ἤδει. Ὁ. 281. 

ὁ ᾿Ηδύοσμος οἱ τὸ ἡδύοσμον. 
Ρ- 97- 

“Ηδὺς. Τὴ7ὲ οοπιραγαῖΐ. οἱ 88-- 
Ραχ]αῖ, Ρ. 550. 

Με ξῦν ῬΥΓῸ ει. Ῥ. 231. 

ἽΜλιος 4υα ποῖα ἐδ ΠΥ σταρῃῖοα 
ΒΟΙΙΘ ἴΓ, Ρ. ΧΤῚ. 544. 

᾿Ξλίῳ καὶὲ “Ὥραις δρωμένη 
πομπή. Ῥ. 8390. 

ἽΔμιεν, ἦμεν νεῖ ἡμὶν, 51 οοτ- 
τ ρΙθἃ 818 τ] ΠΠπηὰ 5Υ116}8. 
Ῥ. 86. 504. 

“Ξμίξέστον, ἡμιξέστιον. Ῥ- 2.3. 

387. 
“Ὡμιτέλειος. Ρ. ΧΧΧΥΙ.. 

᾿Μμοεύβιον νο] ἡμεεύμβιον. γ: 
249. 

᾿Ησσητέον. ,Ῥ. τ 25. 

“Σσυχίαν ἄγειν, ἣσ. ἔχειν. Ῥ- 

.. 554.) 8 
Ἡττᾷν. Ῥ. 524. 54. 

Ἐ,, 
ἘδὍΌυ]15 ψεΐεσπ (ὐΟΤΙσΟχ ΤΩ 
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Ῥἴαν!θι18. {111 δτηξ ἃ} Αἵ- 
ἘΙΟῚ5 ἀΘ.15 801η11.. Ρ. 470. 

Ἑδοοβ' ἴπὶ βοθπδηὶ ατ18 ρτίμαυ5 
1πνοχ νεῖ, Ρ. 470. 

ιαύοπος,, “αίοτιεα, 7απέο-- 
γιόδ. Ῥ. 349. 

7ηωϊίοας, κέπφοι, λάθοι. Ῥ. 

513. 31Ά4- 
Ταΐατα ΑΤΙΟᾶ δρώ, κρεμῶ Ῥτο 

δράσω, κρεμάσω οἴο, Ρ. 217. 
397. Ῥατὶ 'πούο μαχοῦμαι, 

ὀμοῦμαι. Ῥ. 398. 

α 

7Ζ' ἅλα, ας, Ῥτο βποοὸ ἃχρο- 

τα} ΠοΙθανιησινα ΘΧΡΤΌ880 
νῈ] ἀοϑἐ Π]δηΐο, Ὁ. 241. 

Ταμεῖν, ἐπέγθ. Ῥ. 402. 562. 
Τὸ α Ἰιθγατιδ πιά δ ΤΠ5ΘΥ τη. 

Ῥ. 4571. 8564. γέ τοι. Ῥ. 574. 
Τλωσσόκομον, οαριοίμ5, ἰοου-- 

ἔμ. Ῥ-..23 37. ΦΑ Ὁ. 

Τνάπτειν, γνάφος εἴ κνάφος. 

Ῥ. 50. 
Τνώμη εἰ ῥώμη οοπῆϊδ8α. Ῥ. 

ΧΧΙ͂Χ. 
Τοῦν, γὰρ. νῦν δ46 06 Ρεττημ- 

ἰαηΐτιν, Ὁ. 63- 
Τραΐδιον οἰπβαπότ δοπουῖβ 4114 

ἴπ ψεοῖϑ Ἰοσαηΐων 60|881 
γράδιον οἷς. Ῥ. 224. 413- 
Οταμ πα! ]Ἱοο τ πισαθ ποία-- 

ἰα6. Ρ. τ99. 364. Ὀγεν!ο- 

ποπῖᾶ. Ῥ. 542- 
. Τρραῦς, βρύπμα 1Δο115 Δ]Π1ουτιτ.- 

4πὸ Παυτάογττη, Ρ. 477-430. 
Τράφεται 400 ΘΟ ρ ΘΠ 10 507 }-- 

Ραΐαγν, Ρ. 56τ. 46,3. τ 

Τύρος, γυρόϑεν, περιγυρὶς, 
παραγυθῶς. Ῥ. 376-. 

Ἡδοδίασ ραγταΐα οοοα ἴογαβ 
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ει πὰ {ὐϊνίαμ οἰοσοραξιν, Ῥ, 
Κοϑὺς 

Τ]ουιρΡΡὶ ἰαπιθὲ δἶνο ἐγ ππΟἰσἹ, 
Ῥ- 234- ΕἸαβά 61) οοπιοραϊα 
᾿Αρτοπώλιδες. Ὁ. 579. 

ἩΙρρΡομϑοὺβ Ἰοοῦιβ ῬΟΡΡΟΥΑΠῚ 
ΔΟΙ]Π]οΙαπιβ ἃ ϑαζϊπαβίο, Ὁ, 

512. 
ἩΥροσΒοΪπ8. Ὁ. 378- 
0 ΗἩγρευθογεῖβ δαγηζαγῃ οἶδα- 

ΒΕ 5 σρολ Βοχο]ὸβ ΤῺ 
Ῥεϊορομποϑῦμπι ἀεροτγζανη. 
Ῥ. 191. , 

Ηνγρονῖαὶ «ὐϑουτίρία ογαῖϊο 1Ώ 
᾿ππὰπ ἄγδμ,. Ρ: 59. 

ΗἩγρονιάϊ ὁ κατὰ ἡ Δημάδου λό-- 
γος. Ῥ- 230. ὁ κατὰ Ζ΄ω06-- 

ϑέου. Ῥ. 335. 

κα 
“γδη, ἔἴγδις, ἴγδιον. Ὁ. 237. 
"Ἴδιος αἸϊφααπμάο ροηέτν ῬΤῸ 

ἐδιωτικός. Ῥ. 399. 1)6 οομη-- 
Ῥαγαῖῖνο. . ν. Ρ. ΧΙ ΧΎΠΠ, 
ὸ οοπῃδίγποϊ, ἢ. ν. 
ΧΧΧΥΙ. 54ᾳ. 6 106 }1}11. 
Ρ. ΧΧΧΥΉΗ. [Α44{4. Αὐ]ϑβίο.- 
ἐς]. Ηἶδβέ. Απῖμα, Ῥ.. 160, 
Β0Ππ 614. 

“Ἰδίως, δἐπρτοίαγὲ θὲ σογρίονῦ 
Φρ υν φῬγοργέα γαΐξζο-- 

πός Ῥ. 
ὙΠ ἈΠ ΉΣ Ἢ ς16. 

Ἔα Ατίοαθ ἤν Τα. Ῥ. 182. 
“μᾷν πϑαγραίων, πο ἑμέῖϊν. 

Ῥ. 205. 
Τπᾶολτι5 ΒΟΡΠΟΟ] 15. ἀξαπια 846-- 

{γττὶοῦτη, ἢ. 248. 
πὴ) υνδαλμός. Ὁ. 488- 
Τηβηϊν! Ππηρογδυνογιπι 546-- ᾿ 

ῬΘ Ἰοοαμι ἑοποπί. Ὁ. 196. 
᾿Πινός. Ῥ" 278. 

ἥΐτος νεῖ εἴπος, ὑπᾶε τοῦ... 

΄ 
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σϑαι, Ῥγοπιὲ, ῬΥΟ 400 ἐπνου-- 
σϑαε Ἰσποΐτπῃ ΟΥ̓θοΐδο νον 
Βαϊ ἰντορβῖξ, Ρ, 278. 280. 

Ἶϊσον ἔσῳ, δοημπὶς ῬαυηΡαβ 
ἔ 86 π ψῖπ0 πηϊχία. Ῥ. 43». 

ἥϊοτασϑαε εἰ ἑστηκέναε Υατίογα 
Ῥοίεδίβίο. Ρ- το4. στῆναε εἴ 

στῆσαι οοηἾαβα. Ρ- ΧΧΎΠΠ. 
. σχὺς οἱ ῥώμη ἰαποῖα. μ. 

ΧΧΙΧ. 
ἥϊσως ΡῬτῸ ὁμοίως. Ρ. 502. 
ΤΌΡΙΕΥ «Ἱαβρανδεὺς ν6] 7ὰ- 

βρανδηνος, Κάριος εἰ Στρά- 
τος. Ῥ. 356, 

Ταρίίεν Σωτὴρ οἱ ᾿Ελευϑέριος. 
Ῥ. 46ο. 

Ι, 
«Α( εἴ ο ςοπίῃϑα, Ρ, 518. 

Τ αγαπ ἃ (ατῖδε νίοιι8. Ῥ. 35 5. 
“Ἰαέρτιος, «“Ἰἄρτιος γτο «Δαέρ.- 

. Τῆς. Ρ. 97: 
1,αἴ5. Ῥ. όὅο. 
“Ἰαμβάνειν ἐὲς ---ος Ὁ. 490. 
“ίαρος. Ῥ. 312. 213. δἴο, 

“1ἔγεον ῬΥο ἀρυϑμεῖν. Ὁ. 141. 
εἰπὲ τί λέγεις. Ὁ. ς1τ3. Οοιη- 
Ῥαπαϊμη ἢ. ν, Ῥ. 509. 

“Μείριον ΡΥο ἤοτε, δὲ ἢου 8 
8Ρ6016 δῖνβ ΠΠ|ϊο. Ῥ. 188. 

Τιὸχ ΑἸΠθη15 μὴ χορεύειν ξέ- 
γον. Ὁ. 334. 116Π1 4118 8}}{1-- 
4π8 ξένον μὴ μυεῖν, ἀυδτι 
ἐδ}}16 1} 586 06 ΠΙΪσΥΥΐ, Ὁ. 
567. 

““ἤμαε Κρονικαὶ οἱ γνῶμαι. Ῥ. 
177. τ79. 

““ιμαγχονεῖν. Ρ. 87. 
«Μεμὸς εἰ λοιμὸς 886 06 ἱπίεν 88 

ῬοΥμταΐδία, Ὁ. 21. 1Σ4. 128. 

171. 207. 5388. 
Τιηδοῖα φγοδποιίίομομ ἐπα]-- 

σαη8. ἢ. ΧΧΨΊΙΙ. 

ΙΝ ΘΕΧ 

Τάμηρυδε ΜουουγοΟ οὈ]αἴας, ῥ, - 

δν ἐν 
“(λ εἴ πι οοπίαδ8. Ὁ. 499. 

“4ογίξεσϑαε οἱ λυχίξεσϑαε οοπ-- 
58. ἢ. ΧΧνΥν. - 

“Ἱοπὰς εἴ λοπὸς οοπῆμβα. τ. 
276. 

μιν εἴ λουτρὸν, λουτρών. 
Ῥ: 330. 

“1υγίξζεσϑαι εἰλογίζεσϑαι οου- 
ἔπβα. Ρ. ΧΧν. 

Τιγοορητοπ ροδία οἱ Θστδπιμμα.-- 
ἰοτι5. πολ ΤᾶγῸ Ἐγαδϊοβί θη 
Ἰπαποΐῃ8. Ὁ. 470. 

Τιγοιβ οἱ Τσοοι 1ἄθπι ποπιε 
Τουσια ἀπ Ρ]1ο1, οαΐτιβ σαχιο- 
ΤῚ5 τπα τα ΡΤ σα ἔματ δας 
ΕἸ} ]4. Ρ. 2οὅ. 207. 

ΤΠ μοδὶ ἄπο. Ὁ. 567. 

Μ. 
, αἀπῖο β' ϑαθρ6 1τηΐοσιθοΐααε.. 
Ῥ, 249. 

Μδοασία ΠΟΥ 15 Πη14 νοϊπη- 
ἰαγΊά1η ΠΟΥ ἴθ πὶ 5.11, Ρ, 

αὐ ϑὲ 
“άγαρον εἵ μέγαρον. Ρ. 274. 
Π]αλάχη οἱ μολόχη. Ρ- Ττόο. 

Ταλεστα. καὶ μάλιστα. ρΡ. 5409. 
Ζηᾶλλον οἵ μόνον οομπῆπδα. ἢ. 
ἽΧΧΧΙΥΝ. 
Μαγΐοαβ Ἐπιρο 115. σομποραϊᾳ, 

Ῥ. 378. 
ασᾶσϑαε εἴ μασσᾶσϑαι. Ὁ. 

[οο. 
αταζειν, ματαιάζειν οἱ μα- 

ταΐζειν. Ρ. 175. : 
ὰ τὸν εἷ τήν. Ῥ. 120. 
“Μεγαρικὰ κεράμια. Ῥ. 274. 
έγας. 1)6 Θομηρομα1ο ἢ. νο 

Ῥ- 533. 
ἽΠέδεμνος οἱ πιοιζτέδ. Ῥ. 345. 

εϑυπλήξ. Ρ. ΚΙ ΧΧΗ. 



ἈΒΕΌΜ ΒΤ ΝΕΉΒΟΒΌΜΝ. 

Μεϊαητδ 5 εἰ Μοπαιᾶον περὲ 
“ηυστηρίων 5ογρϑογιπέ. Ρ. 
289. 

“Μέλλειν 886 06 80] οτὶ ἀοϊγεῖ 
γε Ρὸ εχ ργδθοθςεπθρθιιβ Γ6-- 
Ῥοξίο. Ρ. 416. 

“Πεμορμένος. ν. ΧΧΧΗ͂Ι. 
Μὲν εἰ μὴ οοπΐαδα, Ρ. ΧΙ. 
ΔΙοξραν δριποἴα, ἢ. 444. 

ἔασι ραϊγοηϊι8. Ὁ. 
445- 

ΒΘΙΔ 4115. Ρ. 448. 
Αϊετάβολοι. Ῥ. 446. 
“έχρε. Ὧς οοπβίσποξίομο μὸν. 

Ρ. 459. [888 Ὁ; 15. ΟἿΣ. 

ϑομννασῖζ. ἴῃ Μοπῦτῃ, ἢι- 
Βαη. ἴ. Ρ. 120.} 

ἽἹὴ εἴ μὲν σοπῖαδα. Ρ, ΧΤ,ΥΨΊ. 
Μὴ δὲ γ»τὸο μηδὲ οτεῦχο ἴπμ 

(ὐοάά. εἴ νεϊι5ι15 Εα44, οο- 
οαγτΐ, Ρ. 169. 

ἩΖήτηρ. Ὧ)6 σεηϊέῖνο Ἡ, ν. Ῥ. 
ΧΧΥΗΙ. 

ἽῬΜιάδ5. Ῥ. 86. 
“ίνϑη. Ρ. 98. 
“ΜΗισητὸς, μεσητεία, 88 γᾶ 16 

ΒΟΥ θυμΤτι" μεγητὸς » μισγη- 
τὸς, μισγητεία. Ῥ. 346. 

“Ἡισϑωσιμαῖος. Ρ. ΚΧΧ., 
α ηισϑωτεύω. Ρ. ΧΧΧ. 
“Μιστύλη εἱ Πυστίλη. Ρ.21τ|. 
πόνον εἰ μᾶλλον εοπῖπδα. Ὁ. 

ΠΧ ΧΧΙΝ. 
ΜΜγυγππμα, ϑοίοπε πιογείγϊ- 

ΟἸπὶ ΠΟΥ]1118 ΓΤ ϑἐ "πᾶ. Ὁ. 46. 
Πυστήρεον 56 ηδιι [5016 ΠῈ. Ὁ, 
ΧΧΧΙΠ. 

5 7υστηρεωδία. ν. ΧΧΧΥῚ. 
πυστρία. Ῥ. 2ο9. 

Ν᾽ ἐφελκυστικὸν Ῥ]ατίην5. ἴῃ 
Ἰοοῖβ, Ὁ6Ὶ σπὶ ἀδῃηηο 116-- 
γι ἀθοχαΐ, δαϊθοίΐμ, ῥ. 53. 

δος 

72.144. 156.168.173.192, 

22,2. 286. 547. 366. 437. 
ΝΝεκρόβεος βίος. Ρ. 1όο. 
" Νεκροδερκής. Ρ- 502: 
τ γεκροποιός. Ῥ. 502. 
Νεοο  ἀ65. Ρ. 222. 239. 
ἩΝεῤτερύμορφοςξ. Ὁ: 502. 
ἈΝΕ υρόνοσος. Ῥ- ς52. 
"Λευροπλεκής. Ῥ. 552. 
Σ Νυευρόσπασμα. Ῥ. 532. 
ΧΕ υροτόμος. θ.. 89.. 

Νεπίνα νουθὰ δον πϑηγραΐδ, 
Ρ-. 204. 

ἦν “Νεωτερικῶς. Ρ. 5 47. 

Νικοχάρης ν6} Ληεκόχαρες Οο- 

ταϊοιδ: [τι] ΠΤ Θὰ, 1]- 
ἸΠπ5ῆτι6 ἃ. ΘΠ ΒΊΘῊ 111. 00. 57. 

Νοιηοη, απ04 γοι]οοί 1, 6χ- 
οἰαπάππι ὃχ φῬτχορίπααο 
ψ ΟΣ ὲ 17. 

Νοπΐπα ῬΥ]Π] νὰ οἱ ρα γοπΥ τ 
πιΐσα 50] 6 πΐ Δ] παπ6ο ΡγῸ- 
λΐϊβοιθ ΡῸΠ]: πὶ, Αλέεαν- 
ὅρος, Κλεανδρίδης " [ΓΝεκό-- 
μαχος, ΝΜεκομαχίδης. Ῥ. 325. 

Νομιϊπαίνι ἀρϑοϊαΐϊθ ροβι 
Ῥ. 205. 

ΝΝοσσεύειν, νοσσὰς ὄονες οἴο! 
Ῥ. 363- , 

Νοῦς ὁρᾷ καὶ νοῦς ἀκούε; Ερέ-: 
ομαγπιὶ βθιαϊθηΐα. Ὁ. 27. 

ΝΝυν ὁπ  ουπὶ ΡγῸ δή. Ρ. 257. 
2“'δδι. 338. 542. 

Νώνυμος, νώνυμνος. Ρ. ΧΧΥῚ, 

Ο. 
Ὁ γχγτο ὅδε, νΕ] οὗτος νὶχ Ατἱ-: 

δ ΟΡ ΠΔΠ| {ΠῚ ΒΘ πιηὶ. Ρ. 26. 
“Ὅδε, ἐπὶ ταδε. Ρ- ΧΧΥΙ͂. 44. 
Οἶνος. ἑὔοδμος, εὔοσμος, εὖ-: 

πνους, εὐώδης. Ἐ..275. 
Οἱσετ οπλὴξ Ρ οἰστρύπληξ. ΠᾺ 

ΧΧΧΙ 
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ΟἸοαδίεῦ ΟἸγγηρίοα5, πᾶ νἱ- 

ΟἸΟΥ ἢ ΟΟΥΌΠ86. Ρ. Ι 82 3. 

᾿Ολιγοφόρος, ὀλιγόφορος. Ῥ.550. 

ον. ΒΥΠαθΒ ον ποίᾳ [ΔοΠγργα- 
Ῥθϊοα. ΘΥΤΟΥΠΠῚ ἔοϑι Ῥ. 

ΧΧΥΠ. ὃν εἴ ος οομπίαδβᾶ. 

Ῥρ. ΧΧΧΙΝ. 
᾿Ονϑυλεύειν εἴ μονϑυλξεύειν. Ῥ. 

394» 
Ὄντως. Ῥ. 272. 

"Ὅπισϑεν, αἀπίρα, διργα: τὸ 
ὄπισϑεν, ψωοαί ανεξοοοαϑτέ, 

μγαοέογτέιεην. Ὁ. 491. ἴδομο}. 

(οά. 16πθπη5. δα ϑοόρμοοί. 

Αἴἷδο. ν. [543. Ρ. 115. ΡυτΡ. 
ὕπισϑεν εἴπεν. ϑοΠοϊ. Ὁ 
Τιγοορμσοη. Ρ. 313. ΜΗ. 
ὡς ὕπισϑεν ἔφη. Ῥ. 423. 
Τὴν ἱστορίαν ὑπισϑὲν εἰς 

πλάτος εἶπον. Ρ. 494. Ἢ δὲ 
ἱστορία ὕπισϑεν ἐρῥέϑη. 

δον α..}..; 

Ὁποῖος ἅτ ΡΙῸ ποῖροῦ Ῥ. 574. 
Ὅρκον λαμβάνειν τινὰ» νϑὶ 

ποιεῖσθαι. Ῥ. 31. 

“Ορῥωδεῖν. Ῥ-. 49ι. 

ος οἷ ον . οοπἕπβα. Ρ. ΧΧΧΙΨΝ, 

οςεἴου " οομἔπι88. ῬΡ. ΧΧΧΥΙ. 

Ὅτι Ῥαυ  α]ὰ6 τιϑὶιδ 
ΟΥ̓ πΙΠΊΠ005. Ῥ- 218. 

ου εἰ ος οοπῆπιϑα. Ρ. ΧΧΧΥ͂Ι. 

Οὐ εἸιϑτιπι Ῥδν δηΐθοθ 685 α. 
Ρ. 524. οὐ κατακόπτει εἴ 

οὐκ ἀποκόπεει οοπμ8α. Ῥ. 
ΧΙΗΨΊΙ. 

Οὐδεὶς εἴ οὔτες οοπἴαϑβα. Ρ. 576. 
ΓΝΊάς Τηνογηίζιιν δὰ ΡῬ]αΐ, 

ν. 490. ὯΡῚ ΤΠἸΤΕΥῚ5. ἴα θη. 
γ]Θ ΤΟΥΤῚ 1801 }6 γι 1 οα1- 
ἴοτε ΑΥὙἸβίορ] "115. 

Οὔκουν εἰ οὐκοῦν. 
41ς, 342. 

δρᾶ 

Ῥ- 144. 

ἹΝΌΏΕΧ 

Οφοῦς συνάγειν, ἀνάγειν. Ὁ. 
ΡῈ: 

ἴὮ Ζάματερ Ἰογίουιμι. 51πιᾺ] 
οἵ Ατσι, Ὁ. χϑό. 

ῳος. Ὧδ δἀϊθοινὶβ ἴῃ φὸς Ῥ. 
ΧΧΧΗ, 

Δραΐῖον ἀϊοίῖ5 οἱ βϑηΐαπ 15 
ΕἸ σαι τθιι5. Δα ΡΟΙΙ 8011{πι}, 
1. Οὐα 4. νεἰδὲ15 πᾶ υἱοία 
ΒΙΡΠΘΙΩΤ, ., 55. 

᾿Ωσανεὶ, ὡσπερανεί. » ΧΙ. 

Ψ, 
ΤΙ οἷ λλ σομἶτ58. Ὁ. 499. 

Παάγος εἰ ἐπίπαγος. Ῥ- 489. 
Παῖσαι οἵ παῖξαι ρῥτῖυβ ΑἸΕ- 
ΟΠ, Φἰΐθυιη) ΘΟΙΏΠΊ1116. 
Ῥ- 390. 

Ἰ]αλαιὸς εἴ ἀρχαῖος Ἰυποΐα. 
Ῥ. 456ο. ; 

Ῥδ]αη6 468 Οτατατααιοασ,, 6- 
Ἰαδατια Αωμικὴ λέξις. Ῥ. 98. 

ἸΠαλιγκάπηλος, παλιμπρᾶτης 

οἴο. Ῥ. 445. 446- 
Ῥδταρ ΠΠει8 Ρἰ οἴου. Ῥ- 113- 
ἸΠαμφύρος, πάμφορος. Ῥ. 540. 
Πανδόκος, πανδοκεύτρια, παν-- 

δοκεῖον. Ῥ. 122. . 
Πάνϑειον. Ῥ. 180. 
ἈΠανουργικός. Ῥ. 561. 
]Παντέλετος. ν. ΧΧ ΧΥΗ͂, 

Πάνυ τευποΐτηι ἃ ψΟ06, 48:9 
δρεοίαϊ. Ρ.. 497. πάνυ σφύ-- 
δρα, Ῥ. 544. . 

Παρὰ εἰ πέρα οοπἤιδ58, Ῥ. 444. 
ἹἸΠαραβαίνεεν πρὸς ---- γ. 571- 
ἸΠΙαρακεῖσϑαι οἱ παρατίϑε-- 

σϑαι ἀκ 5ουιρίοσπιμι 10618, 
486 οἰΐξαπίας δὲ ῥγοίθγαμ- 
ΤΌΥ. .ῬὉ. 244. 

ΤΙαραπολαύειν. Ῥ Ῥ. 49ς. 
Πάρδος, Ἐπ ἀκα, Ραγάμ. 

ἢ. 232. 



ΒΕΒΌΜ ἘΤ ΝΕΒΒΟΒΌΜ, 

7͵7αρεπιγραφή. Ῥ. 522. 
1]αρό. Ῥ. 556. 
ΤΠάροχος. Ρ. 496. 

ΤΙαστὰ, πιστὰ εἴ πλαστὼ φαρ-- 
᾿μακα. Ῥ. 245. 

Ῥαιιβοη ρῥιοίοι. Ρ. 199. 
1είϑεεν εἴ ποιεῖν σογιῖαδα. Ὁ, 

ΧΧΧΙ, 
7Πέλανὸς. Ὁ. 220. 
1Πέρα εἰ παρὰ οοπἴαϑδᾶ. Ῥ. 5 54. 
“Περίαπτα. Ῥ.- 189- 

Τἰεριέρχεσϑαι 6. δοοριβαΐῖ, Ῥ. 
ΧΧΥΗ. 

Περεΐστασϑαι τινὰ, νε] περί 
τινα περεΐστασϑαι ὄχλον" 
περιστάσεις. σΟΠ ΘΟ 5125 {}47-- 

δαο εἰγομγυ5ξαγυίῖ5 αἰξφιρεηα: 
περίστατοι, οι 60-- 
γος Οἰιοέξ, Ῥ. 533: 

ΤΙερίψηφος. Ῥ' 72. 
Ῥευνπαοθ1α. Ῥ. 115. 
Ῥεσβοόμπᾶθ [1 ΑὙΊΒορἢ 615 Ρ]Ὲ- 

ἰο ποῃ τοῖα οο]]οοϑίδο. Ρ. 
28- 350. 33- 49. ό2. 135. 

203. 238. 284. 292- 296. 

300. 805. 335. 358. 400. 
410. 458. 465. 

ἹΠεσσός. Ῥ. 454. 
ῬεβεΠοπίϊαθ ροοπᾶα αϊνιπιίιβ 

1}}1558, Ὁ. ὅϊ:. ζοβ. 289. 

ῬΕΠΟΟμοΥῚ ᾿“τϑὶς ρευ Ασυόμοσ- 
ἔττι 56 ΓΟ αἀἰσεβία. Ρ..5341. 
420. 449. 

ῬΉΠΙΟΟΒοττια ἀθ ἀϊεθαβ βουΐ-- 
Ῥ511, 41 φαῖθτι5 118 οϑϑεπέ 
Β8ΟΥΙ͂. Ρ. 4254. 

ῬΙΠοπ] ἀ65 Με] ἔθ η515. Ρ.57.5 8. 
ῬΗΠΥΠΠΙ5 (ὐοχηΐοστιδ: ἄθρτα- 

ναΐε βουιθῖαν ΡΗΥΉΤα8, Ὁ. 

51. 4753: 
ῬΈποτβ Βορῃ οί 5 ἄγδνηα. Ῥ- 

212. 
ῬΒοοΐομῖβ ἂὰ ϑοίϊοηϊθ ῬοΣΊ-- 

6δο3 

Ῥαϊειίοι Αέρας ᾿“Ζμαλϑείας. 
Ῥε4.7: 

7Πικρὸς εἴ πικρῶς. Ρ-. 297. 
ἸΠττᾷν εἰ πεττοῦν. Ῥ. 411. 
ΤΠτυούσιεος οἶνος. ὍΣΣ 

7Πλεῖν ἢ μύρον ΑἸίῖος ἀἸσίαπ, 
Ρ. 465. 

ΤΙλεοναζεέν δοῖϊνε ῬΟΒΙ 110 
Ρ.αι- 

πληγης ηγης. Ὥς ΔαΙΘον15 ἴῃ πλη-- 

. 7ῆς Ῥ. ΧΧΧΙ. 

πληξ. δ. αἀϊεοίίνί5. τὶ πληξ 
ῬΡ. ΚΧΧΙ. 54. 

Πλησιασμὸς ἀδ οοἴτιι. Ρ. ΧΙ, 
χα Πλινϑοειδής. θισο Αὲ 

ΡΙ᾽αΠ Οοπιοράϊα ἄπιρ]εχ, ρυΐ-- 
πιὰ δἷ ββϑουσπάδ: τιίγταατιθ 
ΟἸἸη οχίπὶ, οἷ σομπηηιοηία-- 
ΤΊ5 11 ἃ ΟΥ̓Δ πηδίϊο]5. 11- 
Ἰπδ γαΐα. Ρ. 39. 42. 44. 55. 
54. 46.14ς. 167. 177. 2.1. 
242. 26ὅο. 270. 280. 284. 

341. 566. 438. 4638. 
7ΤΠοδαγρός. Ῥ. 532. 
Ποϑεῖς τὸν οὐ παρόντα, καὶ 

μότην καλεῖς" ἰαγαθ5 ρτσ- 
ΨΕΥΌ14]15. Ρ. 427. 

]Ποιεῖν υἱὸν, παῖδα, παιδίον: 
ποιεῖσθαι υἱὸν, παῖδα. Ὁ. 
407. ποιεῖν ἀγαθὸν, χρεῖτ-- 
τον. Ῥ- 511. ποιεῖν εἐ πεί-- 
ϑέειν σουνῖπβα. Ρ. ΧΙ Χ ΧΙ. 

ΤΙοινὴν δοῦναι ἃ ἀργύριον. Ῥ. στ. 
]Ποῖος. ὁ ποῖος. Ῥ. 574- 54. 

ΤΙὐλις, αγὰ ΑΔιδεπαγιν: 11{0-- 
λιὰς εἰ ἸΠολιοῦχος, Μίποτ-- 

νὰ ΥΟῚ5 Ὀγάββεδβ, ἢ. 2Ζόον 
26ὅτι. 466. 

Πολίτης εἰ πολιτεκὸς ὡσμίανν 

Ρ-. 553- 
Ζηολυλογεῖν, Ῥ. 5.35. 



δος ᾿ 

ἡΠολυφύρος, πολύφοροθε: Ῥ. 5.50. 
Πονηρὸν Ο. Ὁ Ο. 586 ρῖτι5 ἐχ-π 

ῬΟΏΙ γεωργόν. Ῥ- ὅς. 78. 
τοῦς Δ 1. ' 

ἹΠοσοῦν. Ῥ. 497. 
ΠΙότνια. Ὧ 6 πη ἴα ἢ. τσ. 

Ῥ. 477. 
ΤΙράγματα, γ88 Ἰποϊοδέας. Ὁ. 

 ί9. 
Ῥγδορ βίο οχ απ θοθθη 1} 0}8 

γΤοροίομπαα. Ὁ. 517. 552: 
ῬΥϊπ 46 {γπρσιη] ΘΧ ΟΥΠΠΙ 
ΟΟὐβοῖα Αἰπεπας τ15846. Ῥ. 

590. 
Ποὶν πτύσαε Ἰοουῖϊο ῥτονευ- 

Ἀ14115. Ῥ. 253. 

ΤΙροβατίου βίος. Ῥ ὙΜΓᾺ ἐγ ας 

«Πρύπολος εἴ ἀκ βλεδοὴ Ῥ. 222. 
Ῥτορυ αθα ἅγοὶ8 ΑἸ ΘΗΔΥΊΙΏ. 

ς αἰσχύνης. ν. 

“Προσβαάλλειν. Τ)6 Θομβἐποί]ο-- 
Ὧ6 ἢ. ν. Ρ. 530. 

ἹΠροσδοκεῖν 58εῃ8 ἵπ ΠΙΡΥῚΒ 
ΒΟΓΙΡ 18. ΟΟΟΌΥΥΙΪ Ῥτὸ προῦ-- 
δοκᾷν. Ῥ. 427. 

ἸΠυοσεύχειν. Ῥ. 549. 
ΤΙροσχλίνεσϑαι τινί. 

Ὁ “» 
ἜΠΟΣ 

ἹΠροστίϑεσϑαι τινί, Ῥ. 351. 
ἁΠροτιμιᾷν. Ρ. 551. 

“Προχαριστήρια. Ῥ. 475. 
Πύϑιον ἀυσρίεκ, Οεποδο 4]}- 
ΤΟΥΣ, δέει ΑἰΠΘΗΪ8. 

ΠΡ. 472. 
ἸΠῶρα εἰ πῶρος, ἐμοέμωδ: Ῥτο- 

ῬγῚὰ νοὸχ ΕἸ ΘοΟυμμ. ῥ. 22. 

ἍΠως οποϊιζτοιι. Ὁ. 73. 

Ο. 

Ομαγέεγμϊα, κοτύλη. Ῥ. 241. 
Ψιὰ, αν. ,ὼ Οαπρ. ΟἸοδβ5, 

Ῥ. 372. 

ΙΝΌΕΧ 

Μ. οὐ 1. Τ1ιδὲ. 12. Ομαγέαγμϊα 
εἴ Ομαγέογμία. 

Ἠ. 
ΕῬ εἴ ἃ οοηΐηβα. ῬΡ. ξιτβ. 

“Ράκη τοῦ προσώπου" ῥακοῦν" 
δακωσις. Ῥ. 395- 

Ἀε]αίδνα τοϊαΐα πὴ 84 δηΐα- 
οαἄθηβ πομιθι, απὸ ΟΡΟΥ-- 
ἰεραΐ, 564 δ βθᾷ.επη8. Ῥ. 
ΧΙ. πεν 

“ῥίπτειν Ῥτο πίπτειν ωσίρέαὲ 
Ταϑυπιῖπ. Ρ. 205: 

ἘῬυσᾶν. Ῥ. 503. ὰ 
ἹῬυσὸς οἱ δυσσός. Ῥ. 738. 

“Ῥώμη εἴ ἐσχὺς Ἰαποῖϑ, Ῥ' 

ΧΧΙΝ. ῥώμη οἱ γνώμη ο0π-- 
ἴμ88. ΡῬ.- ΧΧΙΧ. 

“Ῥωποπώλης, ῥυποπώλης, γρυ- 

τοπώλης. Ῥ. 17. 

5. 
Σ εἱ σσ οομῆτδα. Ῥ- 520. 
Σάβανον. Ρ. 583: 
α Σακέλισμα. Ῥ. 50ὅ. 
Ὁ Σακελιστήριον. Ῥ- 5096. 
Ἀ Σάκκινος. Ῥ. 506. 
Σάκτας εἰ σακτήρ. Ῥ. 227: 

Θαϊιιδέαβ ϑορμϊβία, οἱυδαὺδ 
δα Τοιηοϑί 6 Πὶ ΟΟΠΠΠ16-: 

ἴατ!!. Ὁ. 247- 

Σχέσις ᾳυϊὰ 51 δρυᾷ Οὐδι- 
μα ί]008. Ρ- τῶν ΕΤ. 

ϑοδμδο, σχηναὶ ουὐττιρυς 1π- 
Ῥοβΐαθ. Ῥ. 868. 

Β0Π011α ἃ ΕὙδοῖπο δαϊθοΐα ρ81- 
νι Ῥγεΐ:. Ρ. 20. 38. 54. 83- 

194. 1907. 198. 210. 455. 

ΘΠ σ115, 4886 44 Ρ]αΐαμπι οχ-- 
ἰαπί, Ἰοοαρ]οἴοσα, αὐδην 

. 086 δι1445 παριϊΐ, Ῥ. 197. 
2458. 328. 386. 418. 

Β0μο 114 δϑθρίυδ. 6Σ ἀθοΡὺβ 

᾿ 



ἈΕΕΑΌΜῈΤ 

ΦΧο ]ατῖθιιβ οοπΐπϑε ἀ6- 
ϑοχιρίαᾶ. Ῥ. 13: 17. 20. 70. 
1ΟῪ 1. ΧΟ. 175. 

184. Ττόοβ. 212. 229. 238. 

245. 293. 316. 4386. 413- 

418. 410. 451. 452. 466. 
ΘΟΒΟ]α ποῖ ΤᾶτῸ ρετιϊπθηΐ δα 

᾿ Ἰεοξίοποβ αἀἰγοῦβαβ ἃ 118, 
41186 τπιο8[1158 1 Ἐδα, [6 Ττι-- 
ἴω. Ῥ. 40. 41. 144. 146. 

149. 167. 176: γλ8, 242-ς 

οὐδῷι 8410. 8339. 3ὅθει 566. 

ΘΌΒΟ]α βᾶθρα οΟΥΡ Ἰ551π|ἃ 
ορε Οοάάᾶ. Μ55. ἱπαϊρεπί. 
Ῥ- 133. 137. 144. 248. 298. 

8504. 424. 
“χίλλα εἰ σχῖνος. Ῥ. 244. 
Σκιπὸς, “σχνιπὸς » σχιφὺς, εἴ 

σχνιφὸς, αἴατιια, μἴης ἀοτ]- 
γαῖα ποιηΐηει, Ὁ. 190. 86- 

ϑ'σαΐαϊα, 8βουῖ6114. Ὁ. 277. 
Σεμίδαλις. Ῥ. 530. 
ΒΟΥ πὶ ΠΟΠΊΠ8 6χ σεπίϊ-- 

Ῥα5, πηάδ ἀευεμεραπίττσ πὶ 
Οτδεοίαμι, ἀεγίναία, Ὁ: 8- 

ΣΉ ἴπ αὐτί ατιὶβθ ΠΡγῚ5. να]οΐ 

εὐ σημειοῦ, νεῖ, σημείωσαι. 

Ρ. 146. β 
α Σηποῦν. Ῥ. 509. 
βϑίρυηα Ἂχ σιβεσι αὶ ἤΌυτηῖ8 84- 

Ἰδοϊνοσιπ. Ῥ. 492. 
Β:πιοη465 χέκιβεξ. Ῥ. 193. 
ϑριντΐα8 1618 1 ἀϑρογῦπὶ ἵγε-- 

4αΘΏ ΕΓ 40 Αἰτ1Ο15 τη αἰαΐαν, 
Ῥο 220. Α8ροχ Ἰοοὸ ἃυ1108]1. 

Ῥ. 575. Ἶ 
“Σπλεκοῦν εἴ σπεκχλοῦν. Ῥ. 402. 
Σποδῆσαι εἰ σποδίσαε. Ὁ. 453. 
Σ εἰ σ οοπἤϊιβ8. Ρ. 420. 
“Σταδιοδραμοῦμαι. Ῥ. 512. 
" Στενώδης. Ρ. ΧΧΧν. 
“Στεφανοῦν ρτὸ τεμᾷν. Ῥ. 265. 
Στοιχεῖν κεᾷ γυναικί, Ῥ. χό2. 

ΨΕΒΒΟΕΟΜ. ὄδος 

Θέ 18, οἰπβαάιιθ οοιποράϊᾷ 
ΟἸμοβίαβ. Ρ. τός. Ομγγϑῖρ- 
ῬΡῈ5 ἴῃ Εϊγιηοίοσο γονοοα-- 
{π8. Ρ. 470. Ποτάμιοι δέ 
ἸΠολιτεία. Ὀ. 470. 471:. 

Στρέφειν εἰ στρόφοι, τογιγὲδ 
ἐογπιΐα, Ῥ. 432 

Στρόφις, δ ΠΟΜΩΣ Ρ. 444. 
δι] 446. Οοάδχ βοΠπο]ϊοόγι δᾶ 

ῬΊαΐασα. «Ἰτατιο0. ῬΊΘΏΙΟΥ,, 
αὕδτ εαἀϊία ΘΌΒ ΟΠ Τα. Ρ. τό, 
ΟΧ Ροβίθυϊοσο. ϑ.Π ΠΟΥ 
Ῥαγίο Ῥεύρδτιοαῦ ἀθβου ρϑι 

Ῥ-. 452. ' 
Σύκενος. Ῥ. 323. 
“Συχοσπαδίας, Ῥ. 290. 

ΒΥ ΠΑΡΑῸΡ 511 111{π| Π1οπὶ ΡΥ αθ-ὶ 
οράρθη 185 θχοί8α, ἢ. 34. 

Συμπλέχκεσϑαν γυναικί. ν. 405: 
“Συνϑῆκαι καὶ ὕρχοι. Ρ. 44τ. 
“Συνεζήσεις ποίϊαίαε ἃ 6 0114-- 
5.) τ ΡΣ Κὰ 
140. 162. 164. 413 

ϑγπίαχ᾽ς πρὸς τὸ ἐΛ ΡΟ ΓΕΥΤΑ 
γον. Ὁ. ΧΧΧΙν. [ϑορπόοΙ 5. 

Οεδ4. ἢ. τ167. τὶς γεννημά-: 
τῶν.] 

«Συντείνεεν εἰς ---ο Ὁ. 550. 
ἘΣυύντμησιες. Ῥ. 510. 
“Συντομία. Ῥ. 51ο. 
Συρακόσιος, Συρακούσιος. Ῥς. 

577: ἥ 
Συρίζω, ἔσω οἵ ἔξω. ΥΡΘ.Ε συ- 

θισμὸς οἵ συ θα .}.. 22 

“Σφοδρὸς ἐπίκεδεμαν. ἣ ΧΧΧΗ. ( 

Ὁ: 
Ταφόδια Ξπηΐ νεῖ τὰ ἀφόδια; 

νῈ] τὰ ἐφόδια. Ῥ. 571. 
7αχα Ῥτὸ ταχέως. Ῥ. 538- 
'ῬΘΙΘρἢα5 ΟὙὐδηι δ οιι8. 

247. 
Ζέμαχος. Ρ. 305. 

Ῥο 



᾿ Θερμαίνω. τεϑέρμαγκα. 
ΧΧΧΙΝ. 

λ 

6οῦδ 

ὝδητΙΚ ἔι511α οψ ἐόεσσα. ἢ. 243. 
-- τέος. Νουα ῖα ἴη --- τέος 

Ῥάβ511 τ δοϊνθμία ρῈῪ ρᾶ8- 
βῖνα, Ῥ. 525. 

Ἰέρα, τέρατα. Ρ. ΧΧΥΠ. 
“1εταγμένος εἰ τέταμένος, 1ἴοται 

οοπηροβιία οἵ ἀουιναῖα πο- 
ΤΠ ῬΑΥΓΙΟΙΡΙΟΥΙΏ, δ888- 
Ῥ ββίπιθ. οομΐπδα. Ὁ. 5οο. 
ΧΙΝΗ. 

Τείταρο!ς Πουοα. ἢ. 615. 
7ηλία. Ῥ. 378. 
Ὕηνίκα. τὸ τηνίχκα. Ὦ, 4.87. 
Ζ7Ζηνικάδε. τὸ τηνικάδε. Ῥ. 4387. 
Τηνικαῦτα. τὸ τηνικαῦτα, το-- 

τὴν. Ῥ. 487. 
ἼΠαῖ5. μου οἰ σ χ. Ρ. ὅο. 
Θεᾷν. Ῥ. ςδι. 
Θεμιστεύω. Ῥ. 14. 
Θεομάντεις. Ῥ. τά. 
ὙΠεορομρὶ [ἀριίε Πδυχάρης. 

Ρ- 249. 
Θεραπευταὶ ἈΘΒΟΌ]Αρ1 . Ρ. 450. 

Ρᾶδ. 

Θεομὸς ΘχρὶἸοδία μὲσ εὐχί-- 
᾿ψήτος. Ὁ. 111. 

ΤΠ βθιι5 υϊμητι5 ὁστρακχεσϑ είς. 
Ῥ. 2ος. Αἰοαθ 1π00]85 ἴῃ 
τ ΑἸΠΘΠ Δ. ὮΤΡΟΠΙ 
σοπσγορανῖ. Ρ. 2ος. 

ὙΠ ΘΒΙΠΟΡ ΠΟΥ Ίοστιπι τοσῖῖο ἀ16 
1ΘΊ 1.111}. Ὁ. 569. 

Θέσπις ἀοιδή. Ρ. 14. 
Θετὸς υἱός. Ῥ. 367. 
Θετταλῶν ἄπιστα Ῥτογευρίο 

ΟΟ]θργαΐα, Ρ. 143. 
Θράνος. ἢ. 162. 
ὙΒΥΑΒΥΡΕΪ εοάεπῃ ἰοιρΟΥΘ 

Ῥῖπι, ΟΟἸ γε 515 οἱ ϑ1ιχὶ- 
6518. ἢ. 1ός. 166. 

ΤὨΡΑΒΎΡ]τι5. ατιο ἀππὸ Ἀ ΧΧ 
τγταμληοϑ ἘΧ ΡΘ]οσΙῖ, Ὠ. 4.39. 

Ὕγχαρα Β1Ο011166: 

ΕΝ Ὁ ἘΠ Ν 

Θρειτανελὼ Πεῖλ νοχ, αἀμᾶ6 
Ο γθπιοη θ5 ρι]5ΐἴαο ον 

οἰνογ 88 ἰυϊξαίιι, Ὁ, 88. 

Θρηνώδης. Ῥ’ 520. 
Θύεια, ϑυῖς, ϑυΐδιον. Ῥ. 237- 

Θύλακος. Ῥ. »56. 
δι; Ῥ.. 598. ; 
ἜΠπδη τα 1 41615 ἸΏ ΪΟΥῚΒ χη δᾶ- 

ἴεὺῦ. Ῥ. 59. 

Τοιχώφυχος. ,Ῥ. 327. 
Τόπος εἰ τρόπος οοχαθα. Ῥ. 
ΧΧΥΙ. ' 

.--- χτύς. ΜοΥθα]α πη --- τὸς 
Ῥαάβδια δοῦν να]επί. Ῥ. 

4χγ5. 86. 
οτί εἴ τὸ τί; Ῥ. 306. 399. 
Τρίβακος. ΡῬ- 239. 
Τρισμὸς, ἑαγίαο δἰγέαον. 

415. τρύξειν, εέγέαογο. 1014. 

Τροπαιουχία. Ρ. 497. 

Τρύπος εἰ τύπος οοπΐαδβα. Ῥ. 
ΧΧΥΙ. 

Τρύγοιπος. Ῥ. 499." 
Ζρνξι Ῥ. 408. 

1 ρύπη. Ῥ. 542. 
Ζύμπανα. Ῥ. 134. 
7Ζυφλῷ δῆλον, εἴ, τυφλῷ δῆλα 

το μαρτύρια. Ῥ. 27. 
Τύχαιον, Τύχη. ν. ΧΧΥ. 
ὥ χὴν οοπαϊέέθ, 8075 νέξαες, 

Ρ. 9. 

Τυχὸν ἴσως. Ῥ. 544. 

Ἐ 

Τ εἰ βὶ εομἔτιβα, Ὁ. 500, 
“γὙχκαρικὸν 

ἀνδράποδον. Ῥ. 409. 
ἼΥλας 586 08 ΒΟΥ Ι ασ λ ἀμ Ρ]1οΣ 

“γλλας. Ῥ. 416. 
. λίξειν, καϑιυλίζειν οἶνον" ὕλε- 

στήρ. Ῥ. 409. 
--ὐναι. δ δοσρηΐπ ΠΩΣ 

ΨΟΣΏΤΩ ἴῃ ὥγαι Ῥ. 595. 

ἯΙ 



ΒΕΒΌΜ ΕΤ ΡΝ ΕΕΒΟΕΟΜ. 

Ὑπάγεσθϑαε, αἰοὐὲς ἐαρεγε. Ῥ. 
58- 

“Ὑπαίρειν. Ῥ. 228. 
Ὑπειπεῖν. Ὁ. 348. 
᾿Ὑπεροψία εἰ ὑποψία οοπῆιι8ἃ. 

ρΡ. ΧΧΧ. 
᾿“Ὑπεσπληνεσμένος. Ῥ. 403. 
“Ὑπηρέτες. )6 ἀορομπῖα ἢ. Υ, 

ρΡι.9521: 
“Ὑπογάστριος. Ῥ. 495- 
“Ὑποϑηκχιμαῖος. ν. ΧΧΧ, 
α΄᾿ Ὑπομονητύς. Ῥ. 552. 54. 
Ὑποσποδεῖν, ὑποσποδίέζειν. 
“Ὑποψία εἰ ὑπεροψία οομῖαβα, 

-- ὑς. Τὲε ἀοροεπῖα ῥα 1ο1Ρ10-- 
Τα ἴῃ ὑς Ῥ. 505. 420. 

χφάντης. ὭὯδς «εοεπία ἢ, Υ. 

Ῥ- 529. 

Φ. 

Φαίνεσϑαι. Ὦς ςοπϑβίχιοξ, ἢῸ Υ. 

Ῥ. 497. 
(φάναι. φράζε τί φής. Ῥ. 513. 
Φανός. 1)6 ᾳπδιίαΐα Ἡ. Υ. 

Ρ. 576. 
Φαάρυγξ. 1)6 σεπιεσὸ ἢ... Ρ.1.. 
“Φέγγος, ουἷπ8 Ἰσοιτὰ. πλᾶ]6 
ἴεμα φάνος. Ῥ. 214. 

Φεύγειν. Ὅς ἴαξ. φυγῶ Ῥ. 527. 
Φϑοῖς, φϑοΐς. Ῥ. 204. 
«βίλοινος γεῖυ]αθ. Ὁ. 343. 
«ιλόσοφος. Ὧδε οοπιρεπάϊο Ὦ. 

γ. Ρ. 54:. 465. 
«Φορμὸς, ψιάϑιον. Ῥ. 1509. 
α Φουρνοπλάστης. Ῥ. 448. 

Φρενοπληγής. ». ΧΧΧΙ. 
Φωνὴ αἰϑεροία, οὐράνιος, γοχ 

οοοἸοβεῖβ. Ῥ- 457. 

607 

Φῳς, φωδὸς, Ῥυιία]α, Ρ. 157. 

Χ. 
Χαίρειν ερϑιο]ανῖβ β8α] αΐθαν 

ὨΛΙ ΠΟΙΆ ΠῚ ΤΌΤ Ώ)1118. Ρ. 1Οἵς 
.“Χαιρετίζειν᾽ χαιρέτεσμοί. Ὁ. 

254. 
“Χαράσσειν᾽ παραχαράσσειν" 

χαραχτῆρα ἐπιβάλλειν. Ὁ. 
294. 

-“Χαριστήρεος" χαριστήρια ἀπο-: 
δοῦναι. Ὁ. 475. 

“Χελῶναι ξύλιναι, δοαξείία ἐ1-: 
ϑπεοά. Ῥ.όι. 

-Χλανίδεον. Ῥ. 497. 
.Χλιαίνω. κεχλίαγκα., Ῥὸ 

ΧΧΧΙΥΝ. 
«Χορηγός" χοροποιός. ῬΟ9.9.2. 
-«Χρέμης εἴ Χρὲμ ὕλος 56επ5 Οο-ὶ 

γΑΔΟΙ ΠΟΘ. ᾿. ὅ. 

«Χρεολυτεῖν, Ῥ. 438. 
.«Χρεοφειλέτης , χρεωφειλέτης, 

Ῥ. 405. 
-“Χρὴ εἴ χρῆν. Ῥ. 200. 469. χοὴ 

δ) σοι τίντιηι ὑθσαΐ. Ῥ. 575. 
“Χρῆσις, Ἰούνι5 65. Ὑοἵου] 80}1-- 

Ρίοτο ῬτΟ αἴμοι Ρ- 226 

“Χρόνος. διὰ γούόνου. Ῥ. 561. 
Χρόνος, ἀππῖιδ. Ρ. 176. 4071 
Χρυσὸς, χρυσίον. Β. 491. 54. 

16 οομἑτπϑίοπο ἀλαρπ) γο- 
οαπὶ Ρ. 492. 

Χύτραις ἱδρούεεν. Ῥ. 473: 

Ψ. 
“γ.5 “ ͵ 

ΨΦεμύυϑεον, εμμυϑέον, «ψεμῦυ-: 
͵ ͵ 

ϑίζειν, ψειμυϑέσμος. Ῥ. 393" 

394: 
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ὍἼ]υδι5 
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Ἀ716 Ρ1Π 

᾿Πηνοτο γ οἱ Τογοηΐο 
ΕΠ 

Ασμιθ Πῖθγασν Οδτγά Ροοκοῖ 
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